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Ön söz

Əli Həsənov,
Prezident Administrasiyası İctimai-      
siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri,
 tarix elmləri doktoru, professor

135 illiyini  qeyd etdiyimiz Azərbay-
can  milli  mətbuatı  böyük və  şərəfli 
inkişaf yolu keçmiş, bütün dövrlərdə 
qabaqcıl ictimai ideyaların carçısı ol-
muşdur. Digər ifadə vasitələrinin kifayət 

qədər inkişaf etmədiyi bir zamanda mətbuat xalqın geniş dairələrini 
düşündürən, zehnini məşğul edən problemləri diqqət mərkəzinə 
gətirmiş, ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmışdır. Mətbuatımız öz 
mütərəqqi ənənələrini formalaşdırmış, cəmiyyət qarşısında üzərinə 
götürdüyü missiyanı layiqincə yerinə yetirmişdir. 

1875-ci il iyulun 22-də Həsən bəy Zərdabi «Əkinçi» qəzetini nəşr 
etdirməklə öz xalqını maarifləndirmək, onu dünyada baş verən icti-
mai, siyasi, mədəni, iqtisadi inkişafla tanış etmək və inkişaf yoluna 
çıxarmaq məqsədini qarşıya qoymuşdu. Milli mətbuatın «Əkinçi» 
qəzeti tərəfindən bəyan edilmiş başlıca prinsipləri - maarifləşmə, 
müasirləşmə, məfkurə saflığı, ümummilli məqsədlərin təbliği, bəşəri 
dəyərlərin milli ənənələrlə üzvi vəhdəti, ədəbi dilin danışıq dilinə ya-
xınlaşdırılması, hadisələrin obyektiv işıqlandırılması Azərbaycanda 
milli demokratik mətbuatın gələcək inkişafı üçün təməl prinsiplər 
rolunu oynadı.

 «Əkinçi» ilə əsası qoyulmuş milli mətbuat sonrakı dövrdə 
Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Həmin 
dövrdə elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə tanınmış insanlar 
qarşılarında duran mühüm vəzifələri yerinə yetirmək üçün mətbuatın 
imkanlarından istifadə etmişlər. Cəlil Məmmədquluzadə, Nəcəf 
bəy Vəzirov, Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Əhməd 
bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, 
Məmmədağa Şahtaxtinski və digər qabaqcıl Azərbaycan ziyalıları-
nın bilavasitə iştirakı ilə buraxılan «Kaspi», «Şərqi-rus», «Həyat», 
«Molla Nəsrəddin», «Füyuzat», «Kəşkül» kimi qəzet və jurnalları-
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mızın adları əbədi olaraq Azərbaycan mətbuat tarixinə daxil olmuş-
dur.

Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan mətbuatı sosialist realizmi 
prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərsə də, inkişafını davam etdirmiş-
dir. İdeoloji buxovların mövcudluğuna baxmayaraq, öz səhifələrində 
müxalif fikrə də yer verən, o dövr üçün doğrudan da vətənpərvər 
ruhlu məqalələr dərc edən mətbuat orqanlarının milli özünüdərkin 
formalaşmasında böyük rolu olmuşdur. Bu illərdə yetişmiş yeni 
jurnalist nəslinin elmin, mədəniyyətin, milli-mənəvi dəyərlərin, ic-
timai şüurun inkişafında xidmətləri böyükdür. Azərbaycan jurnalis-
tikasının çoxsaylı görkəmli nümayəndələri milli mətbuatımıza yeni 
nəfəs gətirmişlər. Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin inkişafında 
mətbuatın rolu artmış, jurnalistika yeni-yeni ənənələrlə, dəyərlərlə 
zənginləşdirilmişdir. 

1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan 
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqillik tarixinin 
əsasını qoydu. Məhz bu dövrdə dövlətimizin idarəçilik mexanizmləri 
formalaşdırıldı, ölkəmiz müstəqil dövlət olaraq beynəlxalq birliyə 
uğurla inteqrasiya etdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
hazırlanaraq 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə 
qəbul edilmiş Konstitusiyada söz, fikir və məlumat azadlığı ilə bağlı 
konkret müddəalar əksini tapmışdır. Əsas Qanunun 47-ci maddəsində 
göstərilir ki, hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır. Konstitusiyanın 
50-ci maddəsi isə hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı axtarmaq, 
əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığını təsbit edir. 
Bu maddə informasiya azadlığına təminat verməklə yanaşı, kütləvi 
informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurasını 
qadağan edir.

Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və böyük səyləri nəticəsində plü-
ralizmi, söz və məlumat azadlığını məhdudlaşdıran süni maneələr 
aradan qaldırıldı, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini 
tənzimləyən qanunvericilik bazası təkmilləşdirilərək beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırıldı. Azərbaycan Prezidentinin 6 avqust 
1998-ci il tarixli Fərmanı ilə Nazirlər Kabineti nəzdində mətbuatda 
və digər KİV-lərdə dövlət sirlərini mühafizə edən baş idarə ləğv edil-
di. Bununla hərbi senzuranın tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Prezidentinin 16 aprel 1992-ci il tarixli Fərmanı və bütün informasi-
ya yayımı üzərində nəzarəti nəzərdə tutan 15 aprel 1993-cü il tarixli 
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Sərəncamı qüvvəsini itirdi. Senzuranın ləğvi demokratik cəmiyyət 
olaraq Azərbaycanın perspektiv inkişaf xəttinə uyğun gəlirdi. 
Fərmanda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi müstəqil 
KİV-in inkişafını, vətəndaşların beynəlxalq hüquq və Azərbaycan 
Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş söz, məlumat və fikir azadlığının 
təmin edilməsində mühüm rol oynadı.  Bu siyasətin ardıcıllığını 
təmin etmək məqsədilə 2000-ci ildə Mətbuat və İnformasiya Nazir-
liyinin ləğv olunması ilə dövlətin mətbuat üzərində nəzarət funksi-
yasından imtina edildi. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanun-
vericilik bazasının təkmilləşdirilərək beynəlxalq standartlara uyğun-
laşdırılması, Azərbaycanda demokratik mətbuatın formalaşması və 
sürətli inkişafının təmin edilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin 
adı ilə birbaşa bağlıdır. 1999-cu ilin dekabrında qəbul olunmuş və 
2001-2002-ci illərdə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şəraitində 
dəyişikliklər edilmiş  «Kütləvi informasiya vasitələri haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu söz və məlumat azadlığına, 
KİV-lərin və jurnalistlərin müstəqilliyinə təminat verir, mətbuat 
azadlığını məhdudlaşdıran tədbirlərin tətbiqini qadağan edir. 

Əlbəttə, KİV qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğun-
laşdırılması barədə danışarkən,  «Vətəndaşların müraciətlərinə ba-
xılması qaydası haqqında»,  «Məlumat azadlığı haqqında»,  «İnfor-
masiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqın-
da»,   «Kütləvi informasiya vasitələri haqqında»,  «Ətraf mühitə dair 
informasiya almaq haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rının əhəmiyyətini qeyd etməmək mümkün deyil. 

Heydər Əliyev həmişə jurnalistika peşəsinə dərin hörmət bəsləmiş, 
mətbuat işçiləri ilə yaxın təmsada olmuş, onların problemləri ilə maraq-
lanmış və heç vaxt köməyini əsirgəməmişdir. Ulu öndər kütləvi infor-
masiya  vasitələrinin  maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 
jurnalistlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onlara müvafiq 
güzəştlərin təyin edilməsi istiqamətində ardıcıl qərarlar qəbul etmiş, 
müvafiq fərman və sərəncamlar imzalamışdır. 1998-ci ilin sonun-
da KİV-lərin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması məqsədilə 
qəzet redaksiyaları əlavə dəyər vergisindən azad edildi. Milli Məclis 
tərəfindən qəbul edilmiş Vergi Məcəlləsində KİV-lərin fəaliyyətinin 
stimullaşdırılması, onların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün əlverişli şərtlər yara-
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dıldı. Azərbaycan Prezidentinin 6 mart 2000-ci il tarixli Sərəncamı 
ilə 2000-2001-ci illərdə KİV-in maddi-texniki şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması haqqında tədbirlər Proqramı təsdiq edildi. Sənəddə jurnalist 
kadrları hazırlayan təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, KİV tərəfindən rabitə, nəqliyyat, kommunal 
xidmətlər üçün minimal tariflər nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan 
Prezidentinin 2001-ci il 20 iyul tarixli  «Azərbaycan Respublika-
sında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısının artırılması 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» Fərmanı ilə ölkəyə gətirilən qəzet 
kağızına gömrük rüsumları ləğv olundu, qəzetlərə uzunmüddətli və 
güzəştli kreditlər verilməsi qərara alındı. Azərbaycan Prezidenti-
nin 5 sentyabr 2002-ci il tarixli Sərəncamı ilə Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondundan KİV sahəsində layihələrin maliyyələşdirilməsi 
üçün 3 milyard manat ayrıldı. 2003-cü il yanvarın 9-da qəzetlərin 
dövlətin tabeliyində olan  «Azərbaycan» nəşriyyatına borclarının 3 
il müddətinə dondurulması haqqında Sərəncam imzalandı. Beləliklə, 
azad mətbuatın inkişafına əngəl yaradan süni məhdudiyyətlərin ara-
dan qaldırılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması, KİV-in maddi-texniki bazası-
nın möhkəmləndirilməsi, mətbuat işçiləri ilə mütəmadi görüşlər 
ənənəsinin yaradılması, KİV-lə bağlı problemlərə operativ və prin-
sipial müdaxilə Heydər Əliyevin azad sözə və onun daşıyıcılarına 
münasibətini səciyyələndirən faktlardır. Heydər Əliyev 2000-ci ildə 
imzaladığı Fərmanla Azərbaycan milli mətbuatının yubileylərinin 
ölkə səviyyəsində qeyd edilməsi, ümumiyyətlə, mətbuat-dövlət 
münasibətlərində mütərəqqi ənənələrin əsasını qoymuşdur. 2002-
ci ilin martında Heydər Əliyevin “Jurnalistlərin dostu” seçilməsi 
ümummilli liderin demokratiyanın mühüm prinsiplərindən olan söz 
və məlumat azadlığının, kütləvin informasiya vasitələrinin inkişa-
fına diqqət və qayğısının məntiqi nəticəsi olmuşdur. Ümummilli li-
derin nurlu xatirəsi Azərbaycan mətbuatının tarixində, Azərbaycan 
jurnalistlərinin qəlbində əbədi yaşayacaq, Azərbaycan jurnalistləri 
bu böyük insanı həmişə qədirbilənliklə anacaqlar.

Hazırda öz inkişafının mühüm mərhələsini yaşayan müstəqil 
Azərbaycan Respublikasında güclü iqtisadi potensialın yaradılma-
sı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun sürətləndirilməsi, ölkəmizin 
beynəlxalq nüfuzunun artırılması, ümummilli problemlərin milli 
maraqlara uyğun həlli istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl siyasət 
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həyata keçirilir. Heydər Əliyevin siyasətini və ənənələrini müasir 
dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyev cəmiyyət həyatında kütləvi informasiya 
vasitələrinin rolunu yüksək qiymətləndirərək demokratik, müstəqil 
KİV-in inkişafına əlverişli şərait yaradılmasını öz siyasətinin prio-
ritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. 2003-cü ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra cənab İl-
ham Əliyev KİV qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, mətbuatın 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədilə çoxsaylı fərman 
və sərəncamlar imzalamış, qanunvericilik aktları təsdiq etmişdir. 
2003-cü ildə Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq şəraitində  «Televiziya 
və radio yayımı haqqında» Qanunun qəbul edilməsi və elektron 
KİV sahəsində qanunvericiliyə nəzarət funksiyasını həyata keçirən 
müstəqil dövlət orqanı kimi Milli Televiziya və Radio Şurası yaradıl-
ması, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosunun  «Azərbaycan 
Televiziyası və Radio Verilişləri» QSC-yə çevrilməsi, 2004-cü ildə  
«İctimai Televiziya və radio yayımı haqqında» Qanunun qəbul 
edilməsi, 2005-ci ildə isə AzTV 2-nin bazasında İctimai Televizi-
ya və Radio Yayımları Şirkətinin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın 
demokratik inkişaf xəttinə uyğun sistemli liberal islahatların davam-
lılığını təsdiq edən addımlardır.

2005-ci il sentyabrın 30-da vətəndaşların, o  cümlədən   
jurnalistlərin informasiya almaq azadlığının tam reallaşdırılması 
üçün Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə  «İnformasiya əldə 
etmək haqqında» Qanun təsdiq edildi. Jurnalist təşkilatları, ATƏT və 
Avropa Şurasının ekspertlərinin iştirakı ilə hazırlanmış həmin sənəd 
bu gün də Avropa məkanında ən mütərəqqi  qanunvericilik aktların-
dan hesab olunur.

2005-ci ildən başlayaraq mətbuat orqanlarının maddi-texniki 
bazasının gücləndirilməsi, jurnalist əməyinin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə tədbirlərin miqyası genişləndirildi. Həmin ilin iyulunda 
milli mətbuatın 130 illik yubileyi ilə əlaqədar mətbuat işçilərinin mü-
kafatlandırılması haqqında Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları 
imzalandı, 140-dan artıq jurnalist Prezident təqaüdü, dövlət müka-
fatı və fəxri adlara layiq görüldü, 35 redaksiyaya maliyyə yardımı 
göstərildi. Mətbuatın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə  2006-cı il fevralın  8-də  imzalanmış «Qəzetlərin  
Azərbayan nəşriyyatına olan borclarının ödənilməsi barədə» 
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Sərəncama əsasən redaksiyaların «Azərbaycan» nəşriyyatına 450 
min ABŞ dolları həcmində borcu dövlət büdcəsindən ödənildi.

2005-ci ildən bu günə kimi Azərbaycanda 300-ə yaxın KİV 
əməkdaşı dövlət mükafatlarına və fəxri adlara layiq görülmüşdür. 
2008-ci ildə 38 redaksiyaya 5 min manat, 2009-cu ildə isə 39 redak-
siyaya 10 min manat məbləğində yardım ayrılmışdır. Xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, maddi yardımın göstərilməsində mətbuat orqan-
ları arasında heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilməmişdir. Azərbaycan 
Prezidentinin modernləşmə kursu, cəmiyyət həyatının bütün 
sahələrində müşahidə olunan yeniləşmə, informasiyalı cəmiyyətə ke-
çid, ölkəmizin dünya informasiya məkanına daxil olması dövlətin və 
cəmiyyətin qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirmişdir. Hazırda 
dövlətin informasiya siyasəti Konstitusiyada əks olunmuş fikir, söz 
və məlumat azadlığının, vətəndaşların informasiya əldə etmək hüqu-
qunun ardıcıl və tam təmin edilməsinə yönəlmişdir. Digər tərəfdən, 
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi sahəsində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi 
zərurətə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin 31 iyul 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş  «Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası» cəmiyyətin 
və dövlətin qarşısında duran bu vəzifələrin uğurla reallaşdırılması 
məqsədilə kompleks tədbirlər nəzərdə tutan mühüm sənəddir. Kon-
sepsiyada əks olunmuş məsələlərin həlli üçün 2009-cu ildə yaradılmış 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu artıq sistemli tədbirlər 
həyata keçirməkdədir. 2009-cu ildə dövlət büdcəsindən Fonda 1.3 
milyon manat, 2010-cu ildə isə 2 milyon manat ayrılmışdır. Bu günə 
kimi Fond KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi və fərdi jurnalist 
yazılarının mükafatlandırılması ilə bağlı 4 müsabiqə keçirmişdir. 
Qarşıdan gələn illərdə Fondun büdcəsinin artırılması və bu qurum 
xəttilə həyata keçirilən tədbirlərin miqyasının genişləndirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasında qabaqcıl, dünya standart-
larına uyğun azad, plüralist mətbuat formalaşmışdır. Ölkədə 4200-
dən çox mətbuat orqanı uçota götürülmüş, qəzet və jurnallardan 
300-ə yaxını müntəzəm, qalanları isə müxtəlif fasilələrlə işıq üzü 
görür. Təsis edilən qəzet və jurnallar müxtəlif siyasi, ictimai mövqeli 
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təşkilatlara, özəl qurumlara və fiziki şəxslərə məxsusdur. Bölgələrdə 
100-ə yaxın mətbuat orqanı nəşr olunur. Respublikada çoxlu say-
da elmi-praktiki, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və digər jurnallar işıq 
üzü görür, uşaq və qadın problemlərini işıqlandırır. Azərbaycanda 
rus, ləzgi, talış, gürcü, avar, kürd milli azlıqlarının dillərində qəzetlər 
çıxır. Eyni zamanda ingilis, fransız, alman, ərəb və başqa dillərdə 
mətbuat orqanları nəşr olunur. 

Hazırda 40-dan artıq milli informasiya agentliyi Ədliyyə 
Nazirliyində uçota götürülmüş, ölkədə onlarla  jurnalist təşkilatı 
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 8 ümumrespublika, 1 peyk, 14 re-
gional və 13 kabel televiziyası var. 

Azərbaycanda müasir və inkişaf etmiş İNTERNET şəbəkəsi ya-
radılmışdır. Hal-hazırda ölkədə  İNTERNET is ti fa də çi lə ri nin sa yı 
41% təşkil edir. Əhaliyə 30-dan çox İNTERNET provayderi xidmət 
göstərir. Son 3 ildə İNTERNET trafikinin giriş-çıxış həcmi 40 dəfə 
artmış, İNTERNET xidmətlərindən istifadə haqları azalmış və regi-
on ölkələrindəki tariflərlə uyğunlaşdırılmışdır. 

Ölkədə güclü, müstəqil, obyektiv informasiya daşıyıcısı olan, 
insanların informasiya almaq ehtiyacını ödəyən, onları beynəlxalq 
aləmdə, respublika daxilində baş vermiş hadisələrlə düzgün 
məlumatlandıran, eyni zamanda dövlətçilik prinsiplərinə sədaqət 
nümayiş etdirən, milli maraqların təəssübkeşi olan mətbuatın forma-
laşması və inkişafı dövlətin media siyasətinin əsas fəlsəfəsini təşkil 
edir. 

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin və «Kaspi» qəzetinin 
birgə ərsəyə gətirdiyi bu kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin Azərbaycan milli mətbuatı haqqında çıxışları, fikirləri, 
imzaladıqları fərman və sərəncamlar iki dildə oxuculara çatdırılır. 
Kitab müstəqillik illərində Azərbaycanda söz və məlumat azadlığı-
nın, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
həyata keçirilən dövlət siyasəti haqqında obyektiv təsəvvür formalaş-
dırılması üçün lazımlı əyani vəsait, milli mətbuatımızın 135 illiyinə 
layiqli hədiyyədir və ümidvaram ki, oxucuların ürəyincə olacaqdır.
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Azərbaycan teleqraf Agentliyinin - AzərtAc-ın 
kollektivinə

 
3 mart 1994-cü il

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli informasiya 
mərkəzinin - AzərTAc-ın kollektivini agentliyin yaradılmasının 75 
illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

AzərTAc suveren Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin həm 
ölkəmizdə, həm də dünya miqyasında təbliğində, Ermənistanın tor-
paqlarımıza təcavüzünün və xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşiliklərin 
ifşasında, məruz qaldığımız informasiya blokadasının yarılmasında, 
Azərbaycan həqiqətlərinin geniş yayılmasında müəyyən rol oyna-
yır. Respublikamızda demokratik hüquqi dövlət quruculuğu barədə 
beynəlxalq miqyasda doğru-düzgün təsəvvür yaratmaq, xalqımıza 
qarşı aparılan düşmənçilik təbliğatını dəf etmək işində də kollektivi-
nizin xidmətləri qeyd olunmalıdır.

Azərbaycan Teleqraf Agentliyinin 75 illiyi mətbuatımız üçün 
əlamətdar hadisədir. Kollektivinizə, bütün Azərbaycan jurnalistlərinə 
xalqımızın və dövlətimizin mənafeyini daha əzmlə qorumaqda, haqq 
işimizi əsl vətəndaş qeyrəti ilə müdafiə etməkdə, həyatımızın real-
lıqlarını obyektiv və operativliklə işıqlandırmaqda nailiyyətlər arzu-
layıram. Hamınıza yeni yaradıcılıq uğurları, xoşbəxtlik, cansağlığı 
diləyirəm.

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti



15www.aliyevheritage.org

AZƏRBAYCAN MƏTBUATI - 135

22 iyul - milli mətbuat günü münasibətilə təbrik

21 iyul 1994-cü il

Əsası Həsən bəy Zərdabinin «Əkinci» qəzeti ilə qoyulmuş, şərəfli 
tarixə və zəngin ənənələrə malik milli mətbuatımız Azərbaycan ic-
timai fikrinin inkişafında, xalqımızın mədəni-mənəvi təkamülündə 
mühüm rol oynamışdır. 

Milli azadlıq  hərəkatının daim ön sıralarında keçmiş Azərbaycan 
jurnalistikası cəmiyyət qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdi-
rilməsi və həlli işinə əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Müstəqil 
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və sosial problemləri, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığı, respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən 
qanlı muharibə bu gün də qələm sahiblərimizi qayğılandıran başlıca 
mövzulardandır. Mətbuat və söz azadlığı şəraitində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan jurnalistləri bu çətin və şərəfli vəzifələri ləyaqətlə yerinə 
yetirməklə yanaşı, beynəlxalq aləmdə dövlətimizin demokratik imi-
cinin formalaşdırılmasına da xidmət edirlər.

Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistləri və bu sahədə çalı-
şan bütün işçiləri ürəkdən təbrik edir, onlara Vətənimizin daha işıqlı 
gələcəyi naminə ağır və şərəfli fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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milli mətbuat günü münasibətilə təbrik

22 iyul 1995-ci il

Əsası 120 il bundan öncə böyük alim, pedaqoq, jurnalist, icti-
mai xadim Həsən bəy Zərdabinin «Əkinçi» qəzeti ilə qoyulmuş mil-
li mətbuatımız Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə 
şərəfli səhifələr yazmış, milli mənliyimizin formalaşmasında, mənəvi 
dəyərlərin qorunub saxlanmasında misilsiz rol oynamışdır. 

Milli mətbuatımızın inkişaf mərhələləri Azərbaycan xalqının 
azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinin tərkib hissəsidir. 
«Əkinçi»dən üzü bəri azadlıq, demokratiya, müstəqillik uğrun-
da mücadilə dərslərini biz milli mətbuatımızın səhifələrindən 
öyrənmişik. 

Özünün azad, müstəqil, demokratik dövlətini qurmuş Azərbaycan 
xalqı bu yolda olmazın məşəqqətlərlə üzləşmiş və üzləşməkdədir. 
Daxili və xarici düşmənlərin hördüyü hiylə torları, hətta dövlət 
çevrilişləri həddinə gəlib çıxmış məkrli niyyətlər xalqımızın və 
dövlətimizin iradəsini dönə-dönə sınağa çəkmişdir. Bu problemlərin 
həll edilməsində, baş verən hadisələrə obyektiv qiymət verilməsində 
mətbuat və söz azadlığı şəraitində fəaliyyət göstərən, demokratik 
dəyərlərlə bəhrələnən Azərbaycan jurnalistlərinin böyük xidməti 
vardır. 

Jurnalistləri, nəşriyyat-poliqrafiya işçilərini, ümumiyyətlə, bu 
sahədə çalışanların hamısını Milli Mətbuat Günü münasibətilə 
təbrik edir, Vətənimizin daha işıqlı gələcəyi, sülh, azadlıq idealları-
nın, demokratik prinsiplərin bərqərar edilməsi naminə uğurlar arzu-
layıram. 

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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22 iyul-milli mətbuat günü münasibətilə təbrik

21 iyul 1996-cı il

Müstəqil Azərbaycanın Milli Mətbuat Günü münasibətilə bü-
tün jurnalistləri və mətbuat-informasiya sistemində çalışan işçiləri 
ürəkdən təbrik edirəm.

Xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini, istək 
və arzularını, keşməkeşli həyatının bütün sahələrini daim öz 
səhifələrində əks etdirən və əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qo-
yulmuş Azərbaycanın milli mətbuatı cox şərəfli və zəngin inkişaf 
yolu keçmişdir. Xalqımızın gorkəmli mütəfəkkirləri, publisistləri, 
jurnalistləri, yazıçıları və satirikləri mətbuat vasitəsilə milli şüurun, 
mənəviyyatın və mədəniyyətin formalaşmasına və inkişafına güclü  
təkan vermişlər.

Bu gün Azərbaycanda dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin əldə et-
diyi nailiyyətlərlə rəqabət apara bilən çoxşaxəli mətbuat və infor-
masiya sistemi yaradılmış, bütün respublika ərazisini əhatə edən ən 
müasir teleradio, kütləvi informasiya şəbəkələri, milli jurnalistika 
elmi inkişaf etmişdir.

Müstəqil, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu prosesini yaşa-
yan Azərbaycan dövlətinin ictimai-siyasi həyatının bütün sahələrində 
olduğu kimi mətbuat və informasiya sahəsində də demokratiya 
prinsiplərinə dönmədən əməl olunur. Müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının yeni Konstitusiyasında təsbit olunmuş fikir və söz azadlı-
ğı, siyasi plüralizm mətbuat və informasiya sahəsində Azərbaycan 
dövlətinin yeritdiyi siyasətin əsasını təşkil edir. Məhz bu siyasətin 
nəticəsidir ki, Azərbaycanda hazırda müxtəlif ictimai-siyasi qurum-
lara, təşkilatlara, birliklərə, ayrı-ayrı şəxslərə məxsus iyirmi dörd 
adda teleradio şirkətləri, beş yüzdən çox qəzet və jurnal, iyirmidən 
yuxarı beynəlxalq, regional və respublika qurumlarını təmsil edən in-
formasiya agentlikləri və s. orqanlar azad surətdə fəaliyyət gostərir.

Hormətli mətbuat işçiləri!
Sizi bir daha bu əlamətdar gün münasibətilə təbrik edir, respubli-

kamızda və onun ətrafında baş verən hadisələrin ictimaiyyətə çatdı-
rılmasında, onların geniş analitik təhlil edilməsində, Azərbaycanda 
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gedən demokratik dəyişikliklərin beynəlxalq aləmdə şərh edilməsin 
də obyektivlik, prinsipiallıq, yüksək  professionallıq və əsl  vətəndaşlıq     
mövqeyi arzulayıram.

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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22 iyul - milli mətbuat günü münasibətilə təbrik 

21 iyul 1997-ci il

Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi Milli Mətbuat Günü münasibətilə səmimi - qəlbdən təbrik 

edirəm.
Azərbaycan mətbuatı çox zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçmiş, 

xalqımızın həyatının bütün sahələrini, istək və arzularını daim öz 
səhifələrində əks etdirmiş, milli şüurun, mənəviyyatın, mədəniyyətin 
formalaşmasına və inkişafına güclu təkan vermişdir.

Hazırda müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən Azərbaycan 
dövlətinin ictimai-siyasi həyatının butun sahələrində olduğu kimi, 
mətbuat və informasiya sahəsində də demokratiya prinsiplərinə 
dönmədən əməl olunur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sında təsbit olunmuş fikir və söz azadlığı, siyasi plüralizm prinsipləri 
dövlətin mətbuat-informasiya siyasətinin əsasını təşkil edir.

Jurnalist əməyi qeyri-adi, böyük zəhmət, xüsusi səy tələb edən 
əməkdir. Dövlət onların əməyini qiymətləndirir, bu sahədə mövcud 
olan problemləri həll etmək üçün əlindən gələn hər şeyi edir və bun-
dan sonra da edəcəkdir.

Bu gün Azərbaycanda çoxşaxəli mətbuat və informasiya sistemi 
yaradılmışdır. Hazırda bütün respublika ərazisini əhatə edən yüzlərlə 
kütləvi informasiya şəbəkəsi, teleradio şirkətləri, qəzet və jurnallar 
azad surətdə fəaliyyət göstərir, jurnalistika elmi sürətlə inkişaf edir.

Bu əlamətdar gündə əmin olmaq istədiyimi bildirirəm ki, 
Azərbaycan jurnalistləri respublikamızda və onun ətrafında baş verən 
hadisələrin ictimaiyyətə çatdırılmasında, geniş təhlil edilməsində 
obyektivlik, yuksək professionallıq, prinsipiallıq, əsl vətəndaşlıq və 
dövlətcilik mövqeyi nümayiş etdirəcəklər.

Heydər əliyev
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Azərbaycan respublikasının mətbuat işçilərinə 

19 iyul 1998-ci il

Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi 22 iyul - Milli Mətbuat Günü münasibətilə təbrik edir və hər 

birinizə səmimi arzularımı yetirirəm.
Azərbaycan mətbuatı yarandığı gündən xalqın arzu və istəklərinin 

ifadəçisinə çevrilərək onun yüksək əxlaqi dəyərlərinin, ictimai-siyasi 
ideallarının, mədəniyyətinin formalaşması, inkişafı və qorunmasına 
öz önəmli töhfələrini vermişdir. 

Kütləvi informasiya vasitələri demokratiya və aşkarlığın mühüm 
vasitəsidir. Müstəqillik əldə etdiyi andan ümumbəşəri dəyərləri, hü-
quqi və dünyəvi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf modeli kimi 
qəbul edən Azərbaycan Respublikası insan hüquqlarının, söz və 
mətbuat azadlığının qorunmasını ən mühüm vəzifə kimi irəli sür-
müşdür. Ölkə Konstitusiyasında təsbit olunmuş fikir və söz azad-
lığı, siyasi plüralizm prinsipləri dövlətin mətbuat və informasiya 
siyasətinin əsasını təşkil edir. Azərbaycanda çoxşaxəli mətbuat və 
informasiya sistemi yaradılmışdır. Yüzlərlə kütləvi informasiya 
vasitəsi – teleradio şirkətləri, informasiya agentlikləri, qəzet və jur-
nallar azad surətdə fəaliyyət göstərir. Onların müstəqil qurulması, 
sərbəst fəaliyyəti və inkişafı üçün bütün zəruri tədbirlər görülür.

Azərbaycanın mütərəqqi mətbuat ənənələrinin davam etdirilməsi 
və müasir beynəlxalq təcrübə ilə zənginləşdirilməsi, kütləvi infor-
masiya vasitələrinin maddi-texniki  vəziyyətinin  yaxşılaşdırılması 
və professional səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların imkanlarından 
hüquqi dövlət quruculuğunda, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırıl-
ması və inkişafında, demokratik islahatların həyata keçirilməsində 
səmərəli istifadə edilməsi həm dövlətdən, həm də mətbuat işçilərindən 
xüsusi səy və ciddi məsuliyyət tələb edir. Dövlət jurnalistlərin qeyri-
adi zəhmət tələb edən əməyini qiymətləndirir, bu sahədə mövcud 
olan problemləri həll etmək üçün əlindən gələn hər şeyi edir və bun-
dan sonra da edəcəkdir.

Əmin olmaq istədiyimi bildirirəm ki, Azərbaycanın kütləvi infor-
masiya vasitələrində çalışan azad jurnalistlər ordusu respublikamız-
da və onun ətrafında baş verən hadisələrin geniş ictimaiyyətə çatdı-
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rılmasında və bütün dünyaya yayılmasında yüksək professionallıq, 
obyektivlik, prinsipiallıq, əsl dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyi 
nümayiş etdirəcəkdir

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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 «Azərbaycan» qəzetinin kollektivinə 

14 sentyabr 1998-ci il

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tarixində xüsusi rol oyna-
mış «Azərbaycan» qəzetinin 80 illiyi tamam olur. 1918-ci ildə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı kimi fəaliyyətə 
başlamış «Azərbaycan» qəzeti yarandığı gündən milli azadlıq 
mübarizəsinin ön sırasında addımlamış, xalqımızın çoxillik arzu və 
istəklərinin ifadəçisinə çevrilmiş, onun mənəvi dəyərlərinin, ictimai-
siyasi ideallarının formalaşması işinə önəmli töhfə vermişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra fəaliyyətini 
dayandıran «Azərbaycan» qəzeti xalqımızın 1991-ci ildə yenidən 
müstəqillik qazanması ilə öz fəaliyyətini bərpa etmiş, azadlıq və su-
verenlik ideyalarının həyata keçirilməsində fəal surətdə iştirak et-
mişdir.

Ölkəmizin mütərəqqi mətbuat ənənələrini ləyaqətlə davam etdirən 
«Azərbaycan» qəzeti bu gün demokratiyanın, siyasi plüralizmin, aş-
karlığın təmin edilməsində müstəsna rol oynayır. Onun səhifələrində 
Azərbaycan həqiqətləri, ölkəmizdə hüquqi dövlət və vətəndaş 
cəmiyyətinin qurulması, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, sağ-
lam mənəvi-psixoloji mühitin, vətəndaş həmrəyliyi və milli birliyin 
yaradılması sahəsində aparılan məqsədyönlü işlər və ictimai-siyasi 
proseslər qərəzsiz işıqlandırılır. 

Dövlət     müstəqilliyimizin  möhkəmləndirilməsi və azad, demok-
ratik cəmiyyət qurulması işində ölkəmizin digər mətbuat orqanları 
kimi, «Azərbaycan» qəzetinin də üzərinə böyük vəzifələr düşür. İna-
nıram ki, fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə öz yüksək amallarına 
dönməz sədaqət göstərmiş  «Azərbaycan» qəzetinin kollektivi bundan 
sonra da respublikamızda baş verən həqiqətlərin geniş ictimaiyyətə 
çatdırılmasında, dünyaya yayılmasında yüksək professionallıq, ob-
yektivlik, prinsipiallıq, əsl dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyi nü-
mayiş etdirərək, xalqımızın mütərəqqi mətbuat ənənələrini layiqincə 
davam etdirə biləcəkdir.

Ölkəmizin adını daşıyan və demokratik, milli dövlətçiliyimizin 
yaşıdı olan «Azərbaycan» qəzetinin 80 illiyi münasibətilə sizi 
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ürəkdən təbrik edir, kollektivinizə daha böyük yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Azərbaycan respublikasının mətbuat işçilərinə 

21 iyul 1999-cu il

Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi əlamətdar bayramınız - Milli Mətbuat Günü münasibətilə 

ürəkdən təbrik edir və hər birinizə səmimi arzularımı yetirirəm. 
Azərbaycan mətbuatı zəngin və şərəfli tarixi boyu həmişə bö-

yük ictimai idealların carçısı olmuş, xalqımızın azadlıq istəyinin, 
müstəqillik amalının güclənməsində, mənəvi tərəqqisində, yüksək 
əxlaqi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında və daha da inkişaf 
etdirilməsində müstəsna xidmətlər göstərmişdir.

Respublikamız dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra milli və 
bəşəri dəyərlərdən bəhrələnən mətbuatımız özünün ali məqsədlərini 
həyata keçirmək üçün daha geniş imkanlar əldə etmişdir. Demokra-
tik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu seçmiş Azərbaycan 
Respublikasında mətbuat, söz və fikir azadlığının qorunmasına, si-
yasi plüralizmə dönmədən əməl olunur. 

Hazırda Azərbaycanda güclü kütləvi informasiya sistemi yara-
dılmışdır. Azad surətdə fəaliyyət göstərən yüzlərlə mətbuat orqanı, 
agentliklər, teleradio şirkətləri cəmiyyətimizin çoxşaxəli və etibar-
lı media şəbəkəsini təşkil edir. Yaşadığımız informasiya əsrində 
ölkəmizdə mətbuat vasitələrinin maneəsiz fəaliyyəti, dünya təcrübəsi 
ilə zənginləşməsi, xüsusilə də onların maddi-texniki vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi, hü-
quqlarının qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. 

Mətbuat demokratiyanı dərinləşdirən, siyasi inkişafa təkan verən 
qüdrətli vasitədir. Bu gün əsas vəzifə onun geniş imkanlarından milli 
dövlət quruculuğunda, demokratik dəyərlərin bərqərar edilməsində, 
sivil vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında, islahatların həyata 
keçirilməsində, insanların mənəvi saflaşmasında səmərəli istifadə 
etməkdən ibarətdir. Mətbuat həyatın güzgüsü, həqiqətin carçısı ol-
malıdır, insanları yüksək ideallar uğrunda mübarizəyə səsləməli və 
səfərbər etməlidir. 

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, zəngin və mütərəqqi 
mətbuat ənənələri ilə fərqlənən Azərbaycan jurnalistləri mənsub ol-
duqları peşənin şərəfini həmişə uca tutacaq, ölkəmizdə və beynəlxalq 
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aləmdə baş verən hadisələrin respublika ictimaiyyətinə çatdırıl-
masında yüksək peşəkarlıq, obyektivlik və prinsipiallıq nümayiş 
etdirəcək, Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya yayılmasında 
bundan sonra daha böyük səy göstərəcəklər. 

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Azərbaycanda milli mətbuatın yaradılmasının 
125 illiyi münasibətilə Azərbaycan respublikasının 
Prezidenti Heydər əliyevin jurnalistlərlə görüşündə 

nitqi

 22 iyul 2000-ci il

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Biz iki saat yarımdır ki, burada bir yerdəyik. Hesab edirəm ki, bu, 

çox əhəmiyyətli bir görüşdür. Hər halda, mən özüm üçün bunu belə 
hesab edirəm. Amma sizin çıxışlarınızdan, əhval-ruhiyyənizdən hiss 
edirəm ki, siz də mənimlə eyni fikirdəsiniz. 

Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz 
Azərbaycanda demokratik mətbuatın 125 illik yubileyinə həsr olu-
nubdur. Amma yubiley edərkən, tariximizə, keçmişimizə qiymət 
verərkən, təbiidir, biz həmişə çalışırıq və çalışmalıyıq ki, bugünkü 
problemləri həll edək və gələcək üçün lazımi tədbirlər görək. Bu 
mənada bugünkü görüş çox əhəmiyyətlidir. 

Buradakı çıxışlar müxtəlifdir. Bir çox çıxışlarda qəzetlərə təzyiq 
göstərilməsi, yaxud imkan verilməməsi barədə ciddi tənqidlər var. 
Bu tənqidlər müxtəlifdir, mən onları bir daha təkrar etmək istəmirəm. 
Təbiidir ki, bu tənqidlərin içərisində əsaslı tənqidlər də çoxdur. 
Amma mənə belə gəlir ki, əsassızları da vardır. Buna baxmayaraq, 
mən hesab edirəm ki, tənqidin əsassızını kənara qoymaq, əsaslısını 
götürüb bu barədə tədbirlər görmək lazımdır. 

Mən sizə bəyan edirəm ki, bugünkü görüşdə deyilən bütün 
fikirlərin hamısı burada yazılıb cəmlənəcək, mən onlara baxacağam 
və biz mümkün tədbirlərin hamısını görəcəyik. Buna arxayın ola 
bilərsiniz. 

Burada bir çox təkliflər irəli sürüldü. Onların əksəriyyəti qəzetlərə 
dövlət qayğısı, maliyyə yardımı barədə və bu cür başqa təkliflərdir, 
xahişlərdir. Biz bunların da bir qismini edə bilərik. Nə edəcəyik, nə 
etməyəcəyik, - mən bu gün bunu deyə bilmərəm. Ancaq bu görüş 
hazırlanarkən mən tapşırıq vermişdim və bizim aparatda bu barədə 
müəyyən layihələr, o cümlədən bir fərman layihəsi də hazırlanıbdır. 
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Bugünkü təklifləri bir daha təhlil edərək mümkün olan, bu gün bi-
zim imkanımız dairəsində olan məsələləri də həmin fərmanda əks 
etdirmək şərti ilə mən bu görüşümüz nəticəsində iki-üç günə qədər 
bir fərman imzalayacağam. Mən deyə bilmərəm ki, həmin fərman 
bütün yaraları sağaldacaqdır, ancaq sizin müəyyən arzularınızın 
yerinə yetirilməsinə kömək edəcəkdir. 

Siz bilirsiniz, burada çıxış edənlər də dedilər, - Azərbaycanda 
sərbəst, azad, demokratik mətbuatın 10 illik tarixi vardır. Ancaq bi-
zim ümumiyyətlə, demokratik mətbuatımızın 125 illik tarixi vardır. 
Biz keçən illəri unuda bilmərik. 

Mən bilirəm ki, bu gün siz öz qayğılarınızla yaşayırsınız və bu 
qayğılar sizdə birinci plana çıxır. Ancaq bu yubileyi Azərbaycan 
dövlətçiliyi, millətimizin tarixi nöqteyi-nəzərindən qeyd ediriksə, 
təbiidir ki, biz öz tarixi keçmişimizi qiymətləndirməliyik. Doğrudan 
da, indi biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan xalqı müsəlman Şərqində, 
islam dini mövcud olan bir ölkədə hələ 125 il bundan öncə demok-
ratik qəzet yaratmağa qadir olubdur. 

Fəxr edirik ki, bizim dünyəvi teatrın 130 illik tarixi vardır. Fəxr 
edirik və bu, bölgədəki bütün xalqlardan bizi fərqləndirir. O mənada 
ki, bizdə demokratik, dünyəvi ideyalar bu günün, dünənin hadisəsi 
deyil. 125 il bundan öncə Həsən bəy Zərdabi, onunla bərabər Mirzə 
Fətəli Axundov və başqaları toplaşıb - təbiidir ki, Həsən bəy Zərdabi 
«Əkinçi» qəzetinin yaradıcısıdır - belə bir təşəbbüslə çıxış ediblər. 
Gərək indi biz düşünək ki, o vaxt bu, asan yox, həddindən artıq çətin 
bir iş idi. Əgər 125 il bundan öncə bu, baş veribsə və biz «Əkinçi» 
qəzetini 125 ildir xatırlayırıqsa, indi görün bu insanlar nə qədər bö-
yük vətənpərvər, millətinin inkişafını istəyən və nə qədər cəsarətli 
insanlar olublar. Çünki o şəraitdə belə bir qəzeti Azərbaycan dilində 
yaratmaq çox böyük risklərlə bağlı idi. Amma onlar bu riskləri 
ediblər. Təsadüfi deyildir ki, «Əkinçi» qısa bir zamandan sonra bağ-
lanıbdır. Ondan sonra rus dilində nəşr olunan bəzi qəzetlərə əlavə 
olaraq vərəqələr çıxıbdır. 

Bilirsiniz ki, sonra Məmmədağa Şahtaxtinski «Şərqi-rus» qəzetini 
çıxarıbdır. Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü və pulu ilə «Kaspi» 
qəzeti buraxılıb, amma o, rus dilində olubdur. Bu, bizim tariximiz-
dir. Ancaq Həsən bəy Zərdabinin qoyduğu bu təməl daşı yaşayıb və 
inkişaf edibdir. Məhz onun nəticəsi olaraq Cəlil Məmmədquluzadə 
kimi böyük bir şəxsiyyət «Molla Nəsrəddin» jurnalını yaradıbdır. 
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Yenə də deyirəm, o dövrdə bütün müsəlman aləmini götürsək, bu, 
müstəsna bir haldır. Təsadüfi deyil ki, «Molla Nəsrəddin» jurna-
lı təkcə Azərbaycanda yox, bütün Qafqazda, Orta Asiyada, İranda, 
Türkiyədə də yayılırdı. 

Demək, bizim xalqımızın içərisindən çıxan dahi insanlar bu de-
mokratik ideyaları, dünyəvi dəyərləri o vaxt yaradıblar. Onlar xalqı-
mızı oyadırdılar, xalqımızda milli oyanış, milli dirçəliş, millətçilik 
hissləri yaradırdılar. Bunların davamı olaraq Azərbaycanda Demok-
ratik Xalq Cümhuriyyəti yaranan zaman dahi Üzeyir Hacıbəyov 
«Azərbaycan» qəzetinə rəhbərlik edibdir. O illər «Azərbaycan» 
qəzeti çox böyük işlər görübdür. 

Bizim bu 125 illik tariximizi mərhələlərə bölsək, birinci mərhələ 
1875-ci il iyulun 22-dən təxminən 1920-ci ilə qədərdir. Bu dövr 
Azərbaycan xalqının tarixində çox şərəfli bir dövrdür. Məhz bu 
dövr Azərbaycanda dünyəvi, ümumbəşəri dəyərlərin və demokra-
tik fikirlərin yaranmasını ardıcıl surətdə təmin etmiş bir dövrdür. 
Təbiidir ki, bunu bizə kimsə verməyibdir. Bunu Azərbaycan xalqının 
içərisindən çıxan ağıllı, mütəfəkkir, çox cəsarətli insanlar ediblər.

Üzeyir Hacıbəyovun başçılıq etdiyi «Azərbaycan» qəzeti çox bö-
yük bir qəzet olubdur. O da bizim tariximizin parlaq bir səhifəsidir. 

Ondan sonra mətbuatımızın tarixinin ikinci mərhələsi gəlir. Bu 
da 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonrakı 
dövrdür. Azərbaycanın mətbuatı həmin dövrdə 70 il yaşayıbdır. Siz 
də bilirsiniz, biz də bilirik, bəlkə gənclər bilmirlər, həmin o illərdə-
1920-1930-cu illərdə, 1940-cı illərdə, sovet hakimiyyəti, kommu-
nist rejimi dövründə də «Əkinçi» qəzeti böyük iftixar hissi ilə xa-
tırlanırdı. O illər «Əkinçi» qəzeti və Həsən bəy Zərdabi yaradıcılığı 
haqqında nə qədər böyük tədqiqatlar olubdur. Siz götürüb baxsanız, 
görərsiniz ki, başqa rejimdə, totalitar rejimdə, kommunist ideolo-
giyası olan bir rejimdə yaşamağımıza baxmayaraq, o illərdə bizim 
mətbuatımız inkişaf edibdir. 

Bilirsiniz ki, «Molla Nəsrəddin» jurnalı 1932-ci ilə qədər çı-
xıbdır, sonra nəşri dayanıbdır. Ancaq xatirimdədir, 1950-ci illərdə 
«Kirpi» jurnalını yaratdılar. Amal nədən ibarət idi? Bu amal «Molla 
Nəsrəddin» jurnalını diriltməkdən ibarət idi. İndi, bilmirəm, «Kir-
pi» jurnalı nə vəziyyətdədir. Amma xatirimdədir, 1950-ci, 1960-cı, 
1970-ci illərdə «Kirpi» jurnalının bizim cəmiyyətdə çox böyük rolu 
olubdur. Çünki «Kirpi» jurnalı kiminsə, hansısa məmurun - burada 
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«məmur» sözü çox işləndi, - yaxud raykom katibinin və başqası-
nın karikaturasını verəndə, orada bir neçə söz yazanda bu, böyük bir 
sensasiya olurdu. 

Yəni bu dövr Azərbaycanda mətbuatın, o cümlədən demokratik 
mətbuatın ikinci böyük mərhələsidir. Təbiidir ki, burada demokra-
tik prinsiplər kommunist ideologiyası əsasında qurulmuşdu. Ancaq 
eyni zamanda o dövrdəki qəzetləri götürün. Məsələn, «Kommu-
nist» qəzeti nə qədər tənqidi məqalələr dərc edirdi. Yaxud da digər 
qəzetlər - «Bakinski raboçi», «Azərbaycan gəncləri», «Molodyoj 
Azerbaydjana», «Sovet kəndi» və başqa qəzetlər nə qədər tənqidi 
məqalələr dərc edirdilər. Onlar həmin tənqidi məqalələrlə o dövrdə, 
o cəmiyyətdə çoxlu məsələlərin həll olunmasına kömək edirdilər. 

Xatirimdədir, mən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi olanda hər gün səhər işə gələrkən qəzetləri 
oxuyurdum. Onda bu qədər qəzet yox idi, bir neçə qəzet var idi. 
Amma həmin qəzetlərdə haranı oxuyurdum? Onu oxumurdum ki, 
yazıblar o kolxozda pambıq belə bitir, inəyi belə sağıblar, yaxud 
da hansısa zavodda filan iş görülübdür. Axtarırdım, görüm, qəzetdə 
hansı tənqidi məqalə var. Deyə bilmərəm ki, tənqidi məqalə hər gün 
olurdu. Arxivlərdən götürüb o qəzetlərə baxa bilərsiniz. Bir tənqidi 
məqalə olan kimi mən həmin qəzetin redaktoruna telefon edirdim. 
Nə üçün? Çünki o vaxt belə tənqidi məqalələr dərc etmək qorxulu 
idi. 

Siz məni düzgün başa düşün. Mən 1969-cu ildə Azərbaycana baş-
çı təyin olundum. İndi burada çıxış edən bir jurnalist dedi ki, o vaxt 
yazıb ki, «Mixaylo şəhərdədir». Mənim barəmdə bu söz 1969-cu ildə 
icad olunubdur. O vaxt mən birinci katib təyin edildim. Məni heç 
kəs tanımırdı. Çünki ondan əvvəl KQB-nin sədri idim, şəhərdə məni 
tanımırdılar. Mən iki-üç ay şəhərdə müxtəlif yerlərə - məsələn, ma-
ğazalara gedirdim, taksiyə, tramvaya minirdim ki, görüm, insanları 
aldadırlar, yoxsa yox? Ona görə də bundan sonra həmin söz yayıldı. 

Bilirsiniz ki, «Mixaylo» vaxtilə alman faşist işğalçılarına qarşı 
qəhrəmanlıq göstərmiş bizim Mehdi Hüseynzadənin ləqəbidir. O 
vaxtlar İtaliyada ona «Mixaylo» deyirdilər. Ona görə də «Mixaylo 
şəhərdədir» sözləri mənim haqqımda da deyildi. 

Mən nəyi gördüm? Mağaza müdirləri, taksi sürücüləri mənim 
portretlərimi ordan-burdan tapıb bir-birinə satmışdılar, vermişdilər 
ki, mağazaya gələn olanda bu portretə baxıb görsün, bu, Əliyevdir, 
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yoxsa yox. Məsələn, mən bir dəfə gedib ət növbəsinə durdum. Nəyə 
görə? Çünki o vaxt üç növ ət var idi. Bu, mənim yaxşı yadımdadır. 
Bunlardan biri 3 manat 20 qəpik, digəri 3 manat 50 qəpik, o birisi 
isə deyəsən, 3 manat 80 qəpik idi. Qəssab nə edirdi? O, üçüncü növ 
əti birinci növ əvəzinə satırdı, yaxud 3 kiloqram ət verəndə adamları 
yarım kiloqram aldadırdı. 

Mən iki-üç dəfə gedib növbəyə durdum. Məni də aldadanda onu 
tutdum, milisi və başqalarını çağırdım. Mən şəxsən özüm bir neçə 
dəfə belə etdim, - insanlar bilsinlər ki, axı, belə iş görmək olmaz. 
Üç-dörd aydan sonra mən bunu edə bilmədim, çünki məni artıq tanı-
dılar. Bax, bu «Mixaylo» sözü də oradan yaranıbdır. 

Məsələn, o vaxt niyə belə tənqidi məqalələr verirdilər? Ona 
görə ki, 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri kimi mən fəaliyyətimə 
Azərbaycanda olan bütün mənfi halların tənqid edilməsi ilə baş-
ladım. Mən bu barədə böyük məruzələr etdim. İndi arxivlərdən 
götürüb baxmaq olar ki, 1969-cu, 1970-ci illərdə bütün dünya 
mətbuatında Azərbaycanda gedən proseslər haqqında məlumatlar 
verirdilər. Çünki Sovetlər İttifaqında belə şey - rüşvətxorluğa qarşı 
bu cür mübarizə aparmaq mümkün deyildi. Amma biz vəzifəsindən 
sui-istifadə etdiyinə, rüşvət aldığına və başqa əməllərinə görə naziri, 
raykom katibini və başqalarını işdən çıxarırdıq və sair. Gördüyümüz 
bu tədbirlər o vaxtkı qəzetlərə əsas verdi. 

Bizim o vaxtkı müxbirlərin həqiqətən çoxu həyatımızın bu mənfi 
cəhətlərini yazmaq istəyirdilər, amma əlbəttə, hakimiyyətdən qor-
xurdular. Hakimiyyət isə onlara bir az kömək edəndə, ilham verəndə, 
necə deyərlər, tərəfdar olanda bunlar daha da çox hərəkət etməyə 
başladılar. Mənim xatirimdədir, 1970-ci illərdə «Kommunist» qəzeti 
«Lənkəran hadisələri» haqqında bir səhifə material yazmışdı. Lənkə-
ran rayonunda olan ağır vəziyyət bəlkə sənin yadında olar. 

Hacı Hacyev: (Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri): Bəli. 
Heydər Əliyev: O vaxt «Kommunist» qəzetinin redaktoru Ağa-

baba Rzayev idi. Bəli, «Kommunist» qəzeti «Lənkəran hadisələri» 
haqqında yazı vermişdi. Mən həmin yazını oxudum, gördüm ki, 
dəhşətli bir vəziyyətdir. 

O vaxt bu məsələləri Mərkəzi Komitənin Bürosu həll edirdi. Mən 
həmin məsələni on gündən sonra büroya çıxardım. Müzakirə etdim, 
rayonun bütün rəhbərlərini işdən çıxardım və Kommunist Partiya-
sından xaric etdim. Bu da ölümə bərabər bir iş idi. «Kommunist» 
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qəzeti ruhlandı sonra gedib Göyçay rayonunda və başqa yerlərdə 
belə hadisələri açdılar. 

Yenə də deyirəm, o vaxt bütün bunlar iqtidarın, necə deyərlər, 
münasibətindən asılı idi. Amma elə respublikalar var idi ki, orada 
belə şeylərə yol verilmirdi. Xatirimdədir, bizim «Bakinski raboçi» 
qəzetini Yerevanda, Tbilisidə 25 manata satırdılar, amma öz qiyməti 
1 qəpik idi. Onu niyə belə alırdılar? Çünki həmin respublikalarda 
da belə proseslər var idi. Amma orada bu proseslərin üstünü bağ-
layırdılar, açılmağa qoymurdular. «Bakinski raboçi» qəzetini orada 
oxuyurdular, o buna, bu ona verirdi. Hətta yadımdadır, Yerevanda 
elə raykom katibləri var idi ki, bu fikirləri dəyərləndirirdilər, onlar 
deyirdilər ki, bir qəzet 50 əldən keçir, sonra cırılır. 

Elmira Axundova: («Svoboda» radiostansiyasının və Rusiyada 
çıxan «Obşaya qazeta»nın Azərbaycan üzrə müxbiri): Cənab pre-
zident, o vaxt «Literaturnaya qazeta»dakı müsahibəniz çox böyük 
rəğbətlə qarşılanmışdı. 

Fikrət Qoca (Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq şairi): «Literaturna-
ya qazeta»da belə yazılar verilirdi. 

Heydər Əliyev: «Literaturnaya qazeta» sonranın işidir, mən hələ 
1970-ci illərin əvvəllərini deyirəm. 

Bilirsiniz, hesab edirəm ki, mənim bu hərəkətlərim düz idi. Amma 
mən istefa verəndən sonra bu hərəkətlərimi mənim əleyhimə istifadə 
etdilər. 

Xatirimdədir, mən o vaxt «Bakinski raboçi» qəzetində «Qızıl 
zəncir» sərlövhəli bir məqalə oxudum. Bu məqalənin məzmunu 
nə idi? Demək, qızlar məktəbə qızıl bilərziklə gəlirdilər. İndi, val-
lah, nə ilə gəlirlər bilmirəm - ancaq o vaxtlar bu məsələ məni çox 
hiddətləndirdi.  Axı qız niyə gərək orta məktəbə qızıl bilərziklə 
gəlsin? Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəki, lap elə kapitalist 
ölkələrindəki ən zəngin ailələrdə belə bir şey yoxdur. 

Mən həmin məsələni qaldırdım ki, məktəblərdə müzakirə etsinlər, 
onun qarşısını alsınlar. Amma bu yaxınlarda eşidirəm, parlamentdə 
müxalifətdən kimsə çıxış edib deyir ki, «Heydər Əliyev o vaxt hü-
quqları pozurdu ki, kimin qolunda bilərzik, saat var» və sairə. Bəli, 
bunlar mənim yadımdadır. O vaxt Yaponiyanın «Seyko» markalı sa-
atı çıxmışdı. Həmin saat çox bahalı, yəni bizim maaşımızdan beş 
dəfə baha idi. Görürdüm ki, raykom katiblərindən birinin, o birinin, 
başqalarının qolunda «Seyko» markalı saat var. İclasların birində 
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dedim ki, əllərinizi qaldırın, saatlarınıza baxacağam. Soruşdum ki, 
bu «Seyko» markalı saatı hardan almısınız? Sənin məvacibin bu 
qədərdir, bu saatı hardan alırsan? Bundan sonra heç bir şey deyə 
bilmədilər. İndi bunu mənə irad tuturlar ki, Heydər Əliyev vaxtilə 
belə edib. Bəli, edirdim, bu gün də edirəm, sabah da edəcəyəm. Çün-
ki mənəviyyat bizim üçün hər şeydən üstündür. 

Fikrət Qoca burada «Literaturnaya qazeta»nın adını çəkdi. O 
dövrdə Sovet İttifaqındakı mətbuat orqanları arasında bu barədə özü-
nü ən müstəqil aparan qəzet Moskvada çıxan «Literaturnaya qazeta» 
idi. Ona görə də həmin qəzeti hamı oxuyurdu, onun tirajı da çox 
böyük idi. Elmira Axundova bunu çox yaxşı bilir. Elmira, doğrudur, 
sən o vaxt həmin qəzetin müxbiri deyildin, sonra müxbiri oldun. 

Mən «Literaturnaya qazeta»nı çox sevirdim. Bu qəzet mənimlə 
çox yaxşı əlaqədə idi. Biz 1979-cu ildə mənəvi tərbiyə barədə Ba-
kıda böyük bir konfrans keçirdik. Mən həmin konfransda böyük 
bir məruzə etdim. Sonra bu, bütün SSRİ-yə yayıldı. «Literaturnaya 
qazeta»dan gəldilər ki, siz həmin məruzənizin mövzusu ilə əlaqədar 
bizə intervü verin, mən də verdim. «Literaturnaya qazeta»nın bir 
səhifəsi həmin intervü idi, bu intervünün sərlövhəsində yazmışdılar 
ki, «Qoy ədalət zəfər çalsın». Bu, Nizami Gəncəvinin sözləri idi. 

Elmira Axundova: Bəli, bu, Nizami Gəncəvinin sözləridir. 
Heydər Əliyev: Doğrudur, çünki mən Nizami Gəncəvinin 

sözlərindən istifadə etmişdim. Bu sensasiya bütün dünyaya yayıl-
dı. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi olmağıma baxmayaraq, mən sovet 
hakimiyyətinin, cəmiyyətinin işində olan mənfi halların hamısını 
açıq göstərmişdim. 

Xatirimdədir, o vaxt Andropov SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsinin sədri, həm də Siyasi Büronun üzvü idi. O, bir neçə 
gündən sonra mənə telefon etdi. Dedi ki, sənin bu müsahibən bö-
yük bir sensasiya yaradıbdır. Soruşdum ki, nə mənada? Cavab verdi 
ki, müsbət də var, mənfi də var. Soruşuram ki, nəyi müsbətdir, nəyi 
mənfidir? Deyir, müsbət odur ki, insanlar bizim cəmiyyətdəki bu ya-
raları görürlər və sevinirlər ki, kimsə cəsarət edib bunları açıq deyir. 
Özü də bunu aşağıda yox, ən yüksək vəzifədə çalışan bir adam deyir. 
Amma bunun əleyhinə olanlar da var. Soruşuram ki, niyə? Bildirir 
ki, çünki onlar bunun açılmağını istəmirlər. 

O vaxt bir çox belə yazılar olub. İstəsəniz, axtarın, tapın, oxuyun. 
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Vaxtilə mən ali məktəblərə tələbə qəbulunda rüşvətxorluğa qarşı 
mübarizə aparırdım. Məsələn, 1970-ci illərdə nəyi gördüm? Bizim 
dövlət universitetinin hüquq fakültəsi var. O vaxt həmin fakültəyə 
hər il 50 nəfər qəbul olunurdu. Mən bir dəfə baxıb gördüm ki, bu 
hüquq fakültəsinə qəbul olunanların təqribən 95 faizi prokurorun, 
məhkəmə sədrinin, nazirin oğludur və sairə. Yaxşı, belə çıxır ki, atası 
prokuror, sonra da oğlu, nəvəsi prokuror olacaq. Bəs başqa ailələrdən 
olan istedadlı gənclər necə olsun? Bəzilərinin heç atası yoxdur, bəs, 
o, hüquq fakültəsinə necə daxil olsun? O vaxt o cümlədən, tarix və 
şərqşünaslıq fakültələri çox modda idi. Mən vəzifədə olan şəxslərin, 
xüsusən hüquq-mühafizə orqanlarında - milisdə, prokurorluqda və 
sairə - çalışan şəxslərin uşaqlarının bu fakültələrə qəbul olunmasını 
qadağan etdim. Bu, cəmiyyətdə çox böyük əhval-ruhiyyə yaratdı. 

İndi mən prokurorluqda, polisdə çalışan bəzi işçilərlə görüşürəm. 
Onlar deyirlər ki, «Bilirsiniz, biz o vaxt Sizin sayənizdə hüquq 
fakültəsinə daxil ola bildik. Yoxsa bu fakültəyə girə bilməzdik, çün-
ki biz kənddən gəlmişdik, kasıb adam idik, nə rüşvət verməyə pulu-
muz, nə də himayədarlıq etməyə adamımız var idi» 

Mən bütün bunları millətimizə görə etdim. Amma hələ Sovet İt-
tifaqı vaxtında bəzi hüquqşünaslar yığışmışdılar ki, «Heydər Əliyev 
insan hüquqlarını pozur». Bunu mənə Andropov dedi. Soruşdum ki, 
bəs, sənin fikrin nədir? Cavab verdi ki, hamısını düz etmisən. Soruş-
dum ki, bəs o hüquqşünaslar? Bildirdi ki, mən baş prokurora telefon 
edib dedim ki, onların ağzını yum, Heydər Əliyev düz deyir. 

Amma sonra nə oldu? Mən Siyasi Büronun üzvlüyündən iste-
fa verəndən, işsiz qalandan sonra götürüb burada qəzetlərdə məni 
günahlandırırdılar. Mən o vaxt, məsələn, rəhbər vəzifədə çalışan 
adamların bağ tikdirməsini qadağan etmişdim. Nə üçün? Çünki 
Mərkəzi Komitədə işləyən adam, yaxud raykom katibi ayda 320 ma-
nat məvacib alırdı. Axı bağ tikdirməyə onun imkanı yoxdur, bəs o 
bunu nə ilə edir? Əlbəttə, o ya dövlətin - zavodun, fabrikin malından 
istifadə edir, yaxud da rüşvət alır. Ona görə də mən dedim ki, olmaz, 
bunu qadağan elədim. Bir neçə vəzifəli şəxs bağ tikdirmişdi, onları 
da işdən çıxardım, cəzalandırdım.

Mən bu gün bu fikirdəyəm. Müxalifət qəzetləri bəzən yazır ki, vil-
lalar və sair tikilir. İndi mən nə edim? O vaxt sovet rejimi dövrü idi, 
mən onların qarşısını alırdım. İndi biri biznesmendir, haqqı var - ti-
kir. Siz dediyiniz kimi, başqası da məmurdur, amma o da tikir. Yəqin 
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ki, o da qanunsuz əldə etdiyi qazanca görə tikir. Amma bu məmur 
gedib hansısa başqa bir adamın adına tikir və onu sübut etmək də 
mümkün deyil. İndi mən durub burada istintaq apara bilməyəcəyəm. 
Ancaq bunu mən özüm də görürəm. 

Yəni bu, bir tərəfdən müsbət haldır. Çünki biz istəyirik ki, sa-
hibkarlar, biznesmenlər təbəqəsi yaransın, azad ticarət olsun, iqti-
sadiyyatımız daha da inkişaf etsin. Demək, bu insan qanuni yolla 
pul qazanırsa, o özünə ev də, villa da tikə bilər və sairə. Amma eyni 
zamanda bunların içərisində elə adamlar var ki, dövlət işində çalı-
şırlar, bu pulu qanuni yolla qazana bilməzlər, onlar da bunu edirlər. 
İndi bunu necə seçəsən? Lakin o vaxt mən bunu etdim. Bəs son-
rası nə oldu? Mən Moskvada işdən çıxandan, istefa verəndən son-
ra - bayaq dedim, o vaxt mən müsahibə vermək istəyirdim, amma 
məndən müsahibə almırdılar - həmin dövrdə «Kommunist» qəzeti, 
- hansı ki, mən bu qəzeti dəfələrlə müdafiə etmişdim, onun yazdığı 
tənqidi məqalələri müzakirəyə çıxarıb, lazımi qərarlar qəbul etmiş-
dim, - bir səhifə yazdı: «Heydər Əliyevin Azərbaycanda qanunsuz 
hərəkətləri». Nə bilim, bağ tikməyi, hüquq fakültəsinə daxil olmağı 
qadağan edibdir və sair. Doğrudur, mən buna fikir vermədim. Çünki 
hesab edirəm ki, mən o vaxt düz etmişdim, bu gün də hesab edirəm 
ki, düz etmişəm. Hər bir dövrün öz hökmü var. 

Yəni demək istəyirəm ki, bəli, o dövrdə bizim mətbuatda belə 
jurnalistlər, cəsarətli insanlar var idi. Onlara sadəcə, himayədarlıq 
etmək, kömək göstərmək lazım idi. 

Bilirsiniz ki, 1970-ci ildə Eldar Quliyev və Rüstəm İbrahimbəyov 
gənc kino mütəxəssisləri kimi «Bir cənub şəhərində» adlı bir film 
çəkmişdilər. O vaxt mən Mərkəzi Komitədə işləmirdim, KQB-nin 
sədri idim. Bu filmi yenə də hərdən göstərirlər. Həmin filmi o vaxt 
qadağan etmişdilər. Nəyə görə? Guya bu film bizim millətin pis 
tərəflərini göstərir. O filmi buradakılar qadağan etmişdilər. Mos-
kvadan da Daxili İşlər Nazirliyi bu filmi ona görə qadağan etmişdi 
ki, həmin filmdə bir milis obrazı var, - o oturub, gələn ona bir manat 
verir, milis də deyir ki, keç. 

Yenə də deyirəm, bunlara görə filmi qadağan etmişdilər. Mən ge-
dib həmin filmə baxdım, gördüm ki, orada hər şey normaldır, düz 
ediblər. Mən götürüb Moskvaya, daxili işlər nazirinə zəng etdim. Ona 
bildirdim ki, sən deyirsən heç bir milis rüşvət almır? Sən bunu deyə 
bilərsən? Cavab verdi ki, yox belə deyil, amma bu, bizi ləkələyir. 
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Soruşdum ki, nəyi ləkələyir? Həqiqəti deyəndə, nəyi ləkələyir? 

Mən olmasaydım, bu filmi buraxmırdılar. Yaxud, mənim vaxtım-
da Rüstəm İbrahimbəyovla Rasim Ocaqov «İstintaq» adlı bir film də 
çəkdilər. Bu, sizə məlumdur. Həmin film mənim xahişimlə, korrup-
siya, «sexovşik»lər və sair qanunsuz hərəkətlər barədə bizim əldə et-
diyimiz materiallar əsasında çəkilmişdi. Amma bu filmi bizim adam-
lar sonra qadağan etdilər. Nə üçün? Deyirdilər ki, «Bu məsələ bi-
zim daxili işimizdir, amma film bütün SSRİ-də yayılacaq, hər yerdə 
fikirləşəcəklər ki, görün, Azərbaycanda korrupsiya, qanunsuzluqlar 
və sair var». Ancaq mən belə fikirdə deyildim, bu gün də belə fikirdə 
deyiləm. Nə var, - odur, biz bunu gizlətməməliyik. Bunu nə qədər 
gizlətsən, o qədər də pis olacaq. 

Bizim yazıçımız Anar bir əsər yazmışdı. Xatırlayıram, onun adı 
«Şəhərin yay günləri» idi. Bəziləri gedib bu tamaşaya baxmışdı, 
ağızlarını büzmüşdülər ki, «Bu nədir, orada prokuror obrazı var, o 
rüşvət alır» və sair. Mən maraqlandım, gedib həmin tamaşaya bax-
dım. Gördüm ki, o, çox gözəl bir tamaşadır. Sonra gəlib bəyanat ver-
dim ki, bu çox gözəl bir əsərdir. Əksinə, həmin əsər üzrə film də 
çəkmək, onu rus dilində tamaşaya qoymaq lazımdır və sair. 

Yəni elə şeylər o vaxt da var idi. Amma o dövrki rejim bunun qar-
şısını alırdı. İndi tamamilə mətbuat, fikir azadlığıdır. Yəni biz 70 il o 
şəraitdə yaşamışıq. İndi, ötən bu on ildə mətbuat azaddır. Bu on ilin 
də hamısı yox. Məsələn, 1990-cı ildə burada müstəqil «Azadlıq», 
«Səhər», «Azərbaycan», bir də «Aydınlıq» idi. «Aydınlıq» nə vaxt 
nəşr edilməyə başlayıb? 

Mahal İsmayıloğlu («Xalq qəzeti»nin baş redaktoru): 1990-cı 
ilin avqustunda. 

Heydər Əliyev: Bunlar bizim həyatımızda, necə deyərlər, hadisə 
idi. Ona görə də o vaxt bu qəzetləri hamı həvəslə oxuyurdu. Mən 
özüm o vaxt «Azadlıq» qəzetinin bütün nömrələrini həvəslə oxuyur-
dum. Çünki o vaxta görə «Azadlıq» qəzetinin yazdıqlarının hamısı 
düz, necə deyərlər, mənim ürəyimdən olan yazılar idi. 

Ondan sonra yeni-yeni qəzetlər yaranmağa başladı. Yəni 
demək olmaz ki, mətbuatımız bu on ilin hamısında müstəqil olub. 
Mətbuatımız tədricən inkişaf edibdir. Xüsusən, biz 1998-ci ildə 
senzuranı, hərbi senzuranı, bütün maneələri götürəndən sonra 
Azərbaycanda o qədər qəzet çıxır ki, çoxlarının adını bilmək müm-
kün deyil. Bilin ki, Azərbaycan prezidenti kimi, mən hesab edirəm 
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ki, bu, müsbət haldır. 
Mən hesab edirəm ki, bizim mətbuatımız keçid dövrünü yaşayır. 

Yəni bir var o, bağlıdır, mübarizə aparır ki, çıxsın. Azadlığa çıxan-
dan sonra isə bağlılıqdan nə qədər əziyyət çəkibsə, çalışır ki, çoxlu 
mənfi şeylər, cürbəcür şayiələr versin. Müstəqil, yaxud müxalifət 
qəzetləri deyirsiniz, deyin, - onların arasında rəqabət gedir ki, hansı 
özünü daha çox göstərsin, daha çox sensasiya yaratsın. Mən buna da 
təəccüblənmirəm. Hesab edirəm ki, bu da bizim həyatımızın keçid 
dövrünün xarakterik cəhətlərindən biridir. 

Düşünürəm ki, qəzetlər tədricən daha da mükəmməlləşəcəkdir, 
sanballı olacaqdır. Zaman gələcəkdir ki, ola bilər, qəzetlərin sayı bu 
qədər olmayacaq, - çünki hər bir qəzet bu rəqabətə dözməyəcəkdir, - 
amma həmin qəzetlərin tənqidi də sivilizasiya səviyyəsindədir. 

Mənim fikrim belədir. Ona görə də siz heç narahat olmayın. 
Ancaq çalışın ki, böhtan yazmayın. İndi burada dedilər ki, bəzi 
qəzetləri, jurnalistləri məhkəmələrə veriblər. Həmin məhkəmələr heç 
birinizdən cərimə almayıb, heç birinizi məsuliyyətə cəlb etməyiblər. 
Elədirmi? Amma məhkəmələrin bunu etməyə əsası var idimi? Var 
idi. Çünki bizim qanun belədir ki, sən məni təhqir etmisən, haqqım-
da yalan yazmısan, mən də səni məhkəməyə verirəm. Yenə deyirəm, 
məhkəmələrin buna haqqı var idi. Mən sizə açıq deyirəm ki, biz bunu 
söndürdük. Vaxt keçdikcə insanlar buna öyrəşdilər, sakitləşdilər. Bu 
da bizim iqtidarın bütün müxalifət qəzetlərinə və müstəqil qəzetlərə 
olan qayğısıdır. Qoymadıq ki, heç bir qəzet cərimə versin, əziyyət 
çəksin. Gündüz Tahirli burada dedi ki, onun iki cinayət işi var. Ola 
bilər, bu üç, dörd olsun. Amma cinayət məsuliyyətinə ki, cəlb olun-
mamısan? 

Bilirsiniz ki, mən öz çıxışlarımda müxalifət qəzetlərini ədalətsiz 
yazılarına görə bir-iki dəfə tənqid etmişəm. Mən bu gün də bu 
fikirdəyəm. Məsələn, elə qəzet var ki, səhər açıb ona baxıram, həmin 
qəzetdəki 10-15 məqalədə Heydər Əliyev adı hallandırılır. Yaxşı, hər 
şeyin dərəcəsi var: yazırsan, Heydər Əliyev haqqında bir, iki məqalə 
yaz. 15 məqalədə «Heydər Əliyev belə oldu, orada elə oldu», - axı 
bu, yaramaz. 

Mən bundan narahat deyiləm. Mən bu gün sizinlə açıq danışı-
ram. Məsələn, 1988-ci ildə Moskvada və burada mətbuatda mənim 
əleyhimə yalan şeylər yazıldı. Onda mən çox böyük bir əsəbi dövr 
keçirdim. Çünki mən buna təəccüb edirdim. Təsəvvür edə bilməzdim 
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ki, bu dövlət, bu partiya, bu quruluş - hansılar ki, mən neçə illərlə, 
on illərlə onlara sədaqətlə xidmət etmişəm və böyük işlər görmüşəm, 
mənim həyatıma bu dərəcədə biganədir. Qəzetlərə də mənim haqqım-
da böhtançı yazıları o vaxt özbaşına vermirdilər, Mərkəzi Komitənin 
sifarişi ilə verirdilər. Yaxud, burada mənim əleyhimə yazıları təşkil 
edənlər mənim vaxtilə böyütdüyüm, bəslədiyim, vəzifəyə gətirdiyim, 
vəzifə verdiyim adamlar idi. «Mənim» deyəndə, bu, şəxsən mənim 
deyildi. Yəni mənim Azərbaycana rəhbərliyim dövründə bir neçə 
pillədən keçib böyük vəzifəyə gəlmiş, bir çox imtiyazlar əldə etmiş 
adamlar idi. 

Bilirsiniz, bu adamlar ev almışdı, deputat olmuşdu və sair. Bunla-
rın da hamısı həm mənim rəhbərliyim altında, həm də mənim qayğı-
ma görə olmuşdu. Elədirmi? Ona görə də götürüb burada haqqımda 
yalan şeylər yazanda mən həddindən artıq ağır bir dövr keçirdim. 
Amma ondan bir az sonra hamısını unutdum, dedim ki, nə yazırlar, 
yazsınlar. Yəni mən artıq bu dövrü keçmişəm. 

Mən nə iş gördüyümü bilirəm, gördüyüm bütün işlərə cavabdehəm. 
Kim harda nə yazır, yazsın, - bunun mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. 
Bilirəm ki, Azərbaycanın ictimai rəyində mənim haqqımda lazımi 
səviyyədə fikir var. Demirəm hamı hesab edir ki, Heydər Əliyev 
yaxşıdır. Heydər Əliyevin əleyhinə, Heydər Əliyevdən narazı olan 
adamlar var: biri vəzifədən çıxıb, başqası filan olubdur və sairə. 
Belələri var. Bu da təbiidir. Əgər Azərbaycanda yüz faiz hamı bir 
adamı sevsəydi, yaxud ona hörmət etsəydi, bu, qeyri-təbii bir iş olar-
dı. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur. 

Bilirəm ki, xalqın əksəriyyəti mənə inanır, etibar edir, xidmətlərimi 
qiymətləndirir və bu gün mənim Azərbaycana rəhbərlik etməyimi 
zəruri hesab edir. Ona görə də məndən narazı olan adam qəzeti gö-
türüb beş dəfə oxuyur, bundan ləzzət çəkir. Ancaq bunlar azlıq təşkil 
edir. Əksəriyyət belə deyil. Bunu da bilin, çoxlarında belə qəzetlərə 
qarşı nifrət əmələ gəlir. Ona görə də bu müstəqil qəzetlər, müxalifət 
qəzetləri gərək o dərəcəni saxlasınlar ki, yaxşı imicdən birdən yu-
varlanıb mənfi imicə düşməsinlər. Bax, burada bir tarazlıq, dərəcə, 
sərhəd saxlamaq lazımdır. 

Yenə də deyirəm, mənim bir neçə dəfə tənqidlərim olub və həmin 
tənqidlər bu gün də qüvvədədir. Amma sizin bugünkü çıxışlarınızın 
heç birisini tənqid etmirəm. Hesab edirəm ki, hamısı normal çıxış-
lardır. Sizin burada dediyiniz tənqidi sözlərin hamısına baxılacaqdır. 
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Hansı ədalətlidir, hansı düzdür, - ona lazımi reaksiya veriləcəkdir. 
Xahişlərinizin, təkliflərinizin hansı mümkündür, - onu edəcəyik. 

Azərbaycan prezidenti kimi mənim borcum, vəzifəm və məqsədim 
ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həqiqi demokratik cəmiyyət ya-
ransın. Yenə də Gündüz Tahirli burada dedi ki, bəziləri geriyə qayıt-
maq istəyir. Azərbaycanda geriyə qayıtmaq olmayacaqdır. Sən düz 
deyirsən, geriyə qayıtmaq istəyənlər var. Amma nə qədər ki, Heydər 
Əliyev Azərbaycanda prezidentdir, Azərbaycanda geriyə yol yox-
dur. Yəni keçmiş quruluşa yol yoxdur, sosializmin, yaxud kommu-
nizmin bərpasına yol yoxdur, totalitarizmə yol yoxdur, - bunların 
heç birisinə yol yoxdur. Biz irəliyə gedirik, demokratiya, plüralizm, 
mətbuat azadlığı yolu ilə gedirik və bu yolla da gedəcəyik. Bu, asan 
yol deyildir. Bu, çətin yoldur. 

Mən bir neçə dəfə demişəm, - bəziləri belə hesab edirlər ki, çayın 
bu tərəfindən o tərəfinə tullandın, hər şey yüz faiz tamamilə dəyişdi. 
Bir, iki, üç il içərisində insan psixologiyası dəyişməz. Bu, mümkün 
deyildir. Amma biz bunu dəyişdiririk. Bu, kimdəsə tez, kimdəsə bir 
az ləng dəyişir. Biz bunu dəyişdiririk. Dəyişdiririk və dəyişdirəcəyik. 
Apardığımız işlər bunu edəcəkdir, geriyə yol yoxdur. 

Bunu dəfələrlə demişəm, - Azərbaycanın müstəqilliyi dönməzdir. 
Azərbaycanda mətbuat, fikir azadlığı dönməzdir, - burada heç bir 
şey ola bilməz, heç kəs də bundan narahat olmasın. Bütün başqa 
məsələlər də belə. Yəni mənim bəyan etdiyim və apardığım siyasətin 
hamısı dönməzdir. Mən bunu axıra qədər aparacağam. Bilin ki, 
bunu mən özüm aparacağam. Qəzetlər səhərdən axşama qədər ya-
zır - «Heydər Əliyev nə olacaq, onun yerinə kim olacaq, bu nə ola-
caq, o nə olacaq?». Heç kəs narahat olmasın! Heydər Əliyev qar-
şınızda durubdur, üç saatdır ki, sizinlə bərabərdir. Bu gün bundan 
əvvəl də nə işlər gördüyümü mən sizə dedim. Bax, Heydər Əliyev 
budur, sizin qarşınızdadır. Mənim sağlamlığım da budur, məntiqim 
də budur, enerjim də budur, iş qabiliyyətim də budur. Ona görə də 
xalqın tərəfindən mənə verilmiş bu etimadı mən sona qədər yerinə 
yetirəcəyəm. 

Bütün bu işlərin içərisində ən birinci, ən əsas məsələ Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək, işğal olun-
muş torpaqları azad etmək, insanları doğma yerinə qaytarmaqdır. 

Buradakı bir-iki çıxışda səsləndi ki, «Bizə məlumat verin, bundan 
məlumatımız olmur». Əzizlərim, başa düşün -bu, elə bir işdir ki, əgər 
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bir işin həll olunma prosesi gedirsə, bu barədə heç kəsə məlumat 
verilməməlidir. Çünki bu məsələləri ictimaiyyət həll etmir. Məsələn, 
ayrı-ayrı deputatlar parlamentdə çıxış etdilər ki, gəlin Dağlıq Qara-
bağ məsələsini müzakirə edək. Müzakirə edib nə edəcəksən? Lap on 
dəfə müzakirə et, nə edəcəksən? 

Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini, 
ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul olunmuş tövsiyələri yerinə ye-
tirmir. Mən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiyanın, 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın prezidentləri ilə nə qədər 
görüşmüşəm, danışıqlar aparmışam. İndi gəlin haqqına danışaq, - 
onlarla mənim kimi danışa bilən, həm şəxsiyyətinə, həm də bütün 
məntiqinə görə ikinci bir adam varsa, deyim getsin danışsın. Siz bi-
lirsiniz ki, onlar hamısı mənim şəxsiyyətimə çox hörmət edirlər. Siz 
bilirsiniz ki, onların əksəriyyəti ilə mənim dostluq əlaqələrim var-
dır. Amma iş burasındadır ki, məsələ həll olunmayıbdır. Biz keçən il 
bu məsələnin həllinə bir qədər yaxınlaşmışdıq, amma bəzi qüvvələr 
buna mane oldular. 

Bilin, Azərbaycan elə bir yerdədir ki, ölkəmizə hər tərəfdən qar-
maqlar uzanıbdır. Ona görə də əgər biz bu məsələnin həllinin, necə 
deyərlər, 50 faizinə çatmamışıqsa, indi gəlib deyək ki, biz bunu edi-
rik, bunu etmirik, - bu, bizə nə verəcəkdir? Bilin, mən belə infor-
masiyanı heç vaxt verməyəcəyəm və bunu da qadağan edirəm. Çox 
şeyləri də, ola bilər, 3-4 adam bilir, başqa adamlar bilmir. 

Bu məsələlərdən narahat olmayın, - nə vaxt gördüm ki, bu, daha 
mənim üçün mümkün deyildir, bunu məndən başqa kimsə edə bilər, 
mən özüm onu gətirib deyəcəyəm ki, sən get bunu et. Amma hələ ki, 
bu, mənim gücümdədir, mən bunu edirəm və edəcəyəm. 

Dedim ki, bu, bir nömrəli məsələdir. Amma eyni zamanda bizim 
iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Biz bunu təmin edirik. Bilirsiniz, gəlin 
açıq danışaq. Müstəqil, müxalifət, yaxud da partiya qəzetlərinin 
əksəriyyəti hər yerdə yazır ki, «Azərbaycanın iqtisadiyyatı dağıldı, 
pozuldu, ölkə batır». Əzizlərim, axı bu, həqiqət deyil, yalandır. Axı 
hər şey müqayisə ilə ölçülür. 

1995-ci ildən sonra iqtisadiyyatımız hər il inkişaf edir. «Nyu-
York-Tayms» qəzetinin və «Ekonomist» jurnalının müxbirləri də bu 
gün mənə deyirlər ki, bəli, biz burada çox adamlarla görüşmüşük, da-
nışmışıq, hamı bildirir ki, Heydər Əliyevin səbəbinə Azərbaycanda 
ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır, insanlar rahat yaşayır, işləyir. Axı 
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beş il bundan öncə bunlar yox idi. Yeddi il bundan öncə Azərbaycanda 
vətəndaş müharibəsi gedirdi. Bu, özü bir hadisədir ki, ölkədə bu 
qədər rahatlıq var. İndi gecə bulvara da, kafeyə də, bara da, haradasa 
bir çayxanaya da rahat gedib-gəlirsiniz. Amma 1992-1993-cü illərdə 
bu yox idi. Biz hətta 1995-ci ildə «OMON» dəstəsini dağıtmayana 
qədər bu yox idi. 

İndi tutublar ki, filankəs siyasi məhbusdur, onu burax. Bunlar 
mənim şəxsi düşmənim deyillər ki! Amma onlar Azərbaycanı dağı-
dırdılar. Azərbaycanı dağıdan həmin adamları məhkəmə cinayətinə 
görə cəzalandırıbdır. İndi gündə qəzetdə birinin, digərinin şəklini ver 
ki, buna azadlıq, ona azadlıq - bununla heç bir şey çıxmaz. 

Bilirsiniz, bu gün Azərbaycana güclü dövlətçilik lazımdır. Əgər 
Azərbaycanda güclü dövlətçilik olmasa, ölkəmizin həm içindən, 
həm də kənarından Azərbaycanı dağıdacaqlar. Bunu bilməlisiniz. 
Ona görə də siz heç olmasa bu sahələrdə obyektiv olun. 

Mən, məsələn, o gün Dünya Bankının nümayəndəsini dinləyirdim. 
Bunu televiziyada veriblər, yəqin görmüsünüz. O deyir ki, MDB-
nin üzvü olan bütün ölkələr içərisində Azərbaycan birinci yerdədir. 
Yaxşı, biz bundan artıq nə edə bilərik? Biz gedib Amerikanın, ya-
xud Fransanın səviyyəsində ola bilmərik. Biz bu gün heç Türkiyənin 
səviyyəsinə çata bilmərik. Bu, mümkün deyil. 

İqtisadiyyatı bilməyən adamlar deyirlər ki, sənayenin filan 
sahəsi, filan zavod işləmir. Axı bunu deyən adam bilmir ki, bu za-
vod nədir, hansı məhsul verir, onun texnologiyası necədir, imkanları 
nə vəziyyətdədir, buraxdığı məhsullar hansılardır, o məhsulu hara 
verir. Qardaş, bacı, mən axı bunları bilirəm. Mən bu zavodların yüz 
faiz hamısının, hansı zavodun nəyə malik olduğunu bilirəm. Birin-
cisi, mən keçmiş zavodları tanıyıram, ikincisi də onların əksəriyyəti 
1970-ci illərdə yaranıbdır. Əgər onlar o vaxtlar işləyirdisə, hər bir 
zavodda 4, 5, 6, 7 min adam işləyirdisə və mənim rəhbərliyim altın-
da işləyirdisə, - bu gün mən yenə də rəhbərəm və mənim o illərdən 
də çox səlahiyyətim vardır, -əgər bu gün işləmirsə, yaxud tam gücü 
ilə işləyə bilmirsə, demək, bunun obyektiv səbəbləri vardır. 

Yazırlar ki, guya kənd təsərrüfatı batıbdır. Bu, yalan sözdür. 
Baxın, biz torpaq islahatı həyata keçirdik. İndi taxıl o qədərdir ki, 
bilmirsən ki, nə edəsən. Amma mən 1994-cü ildə hər gün taxıl prob-
lemi ilə məşğul olurdum. Çörək mağazalarında növbəyə duranlar 
o günləri yaddan çıxarıblar? Elə sizin özünüz onu yaddan çıxar-
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mısınız? Amma indi bu yoxdur. Yaxud da ət. Mən sizə deyirəm ki, 
hələ sovet hökuməti vaxtında 1970-ci illərin əvvəllərində əti talonla 
verirdilər. Çoxlarınız gəncsiniz o vaxtları görməmisiniz. Amma bu-
rada bəzi yaşlı adamlar da var, onlar bunu bilir. Talonla ət verirdilər, 
yadındadır? 

Hacı Hacıyev: Yadımdadır. 
Heydər Əliyev: Ayda hər adama bir kiloqram ət, yarım kilo yağ 

verirdilər. Amma indi küçələr ətlə doludur. Başqa şeylər də belə. 
Bunlar hamısı görülən işlərin nəticəsidir. 

Məsələn, respublikamızda neçə ildir inflyasiya yoxdur. Heç 
bir ölkədə belə bir vəziyyət yoxdur. İnflyasiyanın olmamağı nə 
deməkdir? İnsanın aldığı, qazandığı pulun qiyməti var. İnflyasi-
ya olmadığı halda, mal bolluğu olduğuna görə istehlak mallarının 
qiyməti aşağı düşür. Demək, yenə də bu, vətəndaşlarımızın alıcılıq 
qabiliyyətini artırır. Əgər inflyasiya olanda onun məvacibi filan qədər 
idisə, inflyasiya olmayanda ondan çox alır. İnflyasiya olmadığına, 
mal bolluğu yarandığına görə, satılan malın qiyməti aşağı düşəndə, 
demək, insanların alıcılıq qabiliyyəti, imkanları artır. 

Bunlar hamısı statistikadır. Bu yarım ilin yekunları var, - bu, sta-
tistikadır - məsələn, ümumi daxili məhsul 7 faizdən çox artıbdır. 
Sənaye məhsulu istehsalı 4,5 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 
7 faiz artıbdır. Bütün başqa rəqəmlər də belə. 

Biz əhalinin maaşlarını, pensiyalarını tamamilə vaxtında veririk. 
Amma Gürcüstana, Ermənistana gedin, - bunlar qonşu respublika-
lardır, - gedin: orada insanlar 4-5 aylarla maaş almırlar. Necə olur ki, 
biz maaşları vaxtında verə bilirik? Çünki biz büdcəni yerinə yetiri-
rik. Demək, biz istehsalı təmin etmişik, gəlirləri, vergiləri toplayırıq, 
büdcəyə pul gəlir. Ona görə də maaşları da, pensiyaları da veririk. 

Bu o demək deyildir ki, hər şey yaxşıdır. Yox. Çox kasıb yaşa-
yan insanlar var. O çadırlarda yaşayan insanlar mənim ürəyimi daim 
ağrıdır. İşsiz adamlar - indi burada qul bazarından və sair danışdılar 
- mənim ürəyimi daim ağrıdır. Ancaq hər şeyi bir gündə, bir ildə 
etmək mümkün deyildir. Amma iş burasındadır ki, biz irəliyə gedirik 
və gedəcəyik. 

Bütün başqa gəlirlərdən savayı, 1994-cü ildə bağladığımız 
müqavilədən biz bu il 150 milyon dollar gəlir əldə edirik. Onun çox 
hissəsi gəlibdir, bizim bankdadır. 1994-cü ildə bizdə cəmisi 10 mil-
yon dollar valyuta ehtiyatı var idi. İndi bizim bankda 800 milyon 
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dollar valyuta ehtiyatımız vardır. Başa düşürsünüz?! 
Ona görə də, yenə deyirəm, - bu o demək deyildir ki, hər şey 

yaxşıdır, hamı yaxşı yaşayır. Xeyr. Eyni zamanda heç olmasa in-
saflı olmaq, yaxşıya yaxşı, pisə də pis demək lazımdır. Amma bü-
tün bu müstəqil, müxalifət qəzetlərində Azərbaycanda hər şey qara 
rəngdədir. Bu da ədalətsizlikdir. İnsanlar bu ədalətsizliyə dözə 
bilməzlər. Əlbəttə ki, bəziləri bunu oxuyurlar, çünki onlar başqa 
fikirdədirlər. Amma əksəriyyət, yox. 

Ona görə də mən məsləhət görürəm, - bütün mənfi halları, qü-
surları meydana çıxarın, yazın, amma ədalətli olun. Şayiələr, uydur-
malar, filanlar lazım deyil. İndi burada dedilər, - yazırlar ki, adını 
çəkmək istəməyən mənbə belə dedi. Bu, ümumiyyətlə, burada deyil, 
keçmişdən, 20-30 il bundan qabaq olan bir təcrübədir. Sovet İttifa-
qında yox idi, amma xarici ölkələrdə belə şeylərdən istifadə olunur-
du. İndi burada da istifadə edilir. 

O məlumat, doğrudan da, həqiqətdirsə, mənbəni göstərmək 
istəmirsinizsə, belə yazın. Amma bu uydurmadırsa, - uydurursu-
nuz, yaxud da kimsə uydurur, - sonra yazırsınız ki, özünü bildirmək 
istəməyən mənbə belə dedi. Bu, insafsızlıqdır. 

Mənim sizə tövsiyələrim. Birincisi, peşəkarlığı artırın. Bilirsiniz, 
indi bizdə jurnalistlər çoxdur. Yəni kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən 
bizdə çatışmazlıq yoxdur. Amma keyfiyyət nöqteyi-nəzərindən 
bizdə çatışmazlıq var. Bəlkə bu da təbii haldır. Əvvəl lazım idi ki, 
toplaşıb geniş bir jurnalistlər ordusu, çoxlu qəzet yaransın, ondan 
sonra isə get-gedə keyfiyyət artsın. Çalışın ki, indi keyfiyyətə çox 
fikir verəsiniz, kəmiyyətə o qədər də fikir verməyəsiniz. 

Kadr hazırlığı barədə bəzi fikirlər deyildi. Bunun əsası var. Bizdə 
belə bir fikir var, - bəlkə mən fərmanımda da bunu əks etdirdim, - 
bəlkə ayrıca bir jurnalistika institutu yaradaq. İndi siz deyirsiniz ki, 
testlə hüquq fakültəsinə, yaxud başqa fakültələrə imtahan verib az 
balla gəlib jurnalistikaya düşürlər. Bir xüsusi jurnalistika institutu 
yaradaq ki, oraya tələbə qəbul etmək üçün xüsusi qanunlar, orada 
jurnalistikaya lazım olan fənlər olsun. Qoy qəbul testlə olsun, amma 
həmin test jurnalistika peşəsinin tələbləri ilə olsun, qabiliyyət imta-
hanı keçirilsin. Onda doğrudan da, jurnalistikaya həqiqətən jurnalist 
istedadı olan adamlar gələcəklər. Təbiidir ki, həmin institutdan da 
keyfiyyətli jurnalistlər çıxacaqdır. Amma mən bilmirəm, biz belə bir 
institut yaratsaq, orada bizim müəllim heyətimiz çatacaqmı? Yəni 
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bizim belə sanballı, peşəkar jurnalistlərimiz varsa... 

Vahid Mustafayev (ANS Televiziya Şirkətinin prezidenti): Cənab 
prezident, jurnalistika institutu olmamalıdır. Politoloq, həkim, yaxud 
başqa peşə sahibi kurs keçib jurnalist olmalıdır. 

Heydər Əliyev: Demək, sən buna etiraz edirsən? 
Vahid Mustafayev: Bəli, etiraz edirəm. Belə şey olmaz. Yaradıcı-

lıq başqa şeydir. 
Yerdən səslər: Biz istəyirik ki, jurnalistika institutu olsun. 
Heydər Əliyev: Bilirsən, Vahid, sən öz fikrində ola bilərsən. Yax-

şı, bu sənin fikrindir. Görürsən, başqaları bu təklifi bəyənirlər. 
Mən bu fikri də o fikri də eşitdim. Biz bu barədə düşünərik, 

müzakirə edərik, məsləhətləşmə apararıq. 
Mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Jurnalistikaya 

mənim hörmətimə, ehtiramıma şübhəniz olmasın. Yenə də deyirəm, 
mən hesab edirəm ki, lap o qatı yalan yazan jurnalistlər də jurna-
listdir - qoy olsun. Azərbaycanda belə bir ifadə var: «Zaman hər 
şeyi saf-çürük edəcəkdir». Kim bu imtahandan, rəqabətdən keçəcək, 
həqiqətən hörmətli bir jurnalist olacaqsa, olacaq. Kim isə bu yolu 
keçə bilməyəcək, - yəqin ki, o özünə başqa peşə axtaracaq. Amma bu, 
ayrı-ayrı fərdlərə aiddir. Ümumiyyətlə isə, bu peşə çox vacib peşədir. 
Demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdə, qanunlarla yaşayan dövlətdə 
jurnalistika çox vacib bir peşədir, mətbuat çox vacib bir sahədir. Bu, 
mənim fikrimdir və mən bu fikrimi heç vaxt dəyişdirməyəcəyəm. 

Sizə, bütün Azərbaycan jurnalistlərinə, mətbuat işçilərinə hörmət, 
ehtiramımı bildirirəm. Bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik 
edirəm. Hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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Azərbaycan respublikasının Prezidenti Heydər 
əliyevin ölkədə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya 

vasitələrinin rəhbərlərilə görüşdə nitqi

18 dekabr 2001-ci il

Biz jurnalistlərlə vaxtaşırı görüşürük. Doğrudur, bu, o qədər də tez-
tez olmur. Ancaq mən imkan dairəsində çalışıram ki, belə görüşləri 
keçirim. Bu günlərdə də mən belə bir görüşün keçirilməsinə ehtiyac 
olduğunu hiss etdim və ona görə də sizi bu görüşə dəvət etdim.

Mən bizim ictimai-siyasi şöbəyə müraciət etdim ki, jurnalistlərin, 
mətbuat nümayəndələrinin bir qismini dəvət etsinlər. Təbiidir ki, indi 
Azərbaycanda mətbuat da çoxdur, orada çalışan insanlar da çoxdur, 
jurnalistlər də çoxdur. İndi bu, bütün peşələrdən daha da hörmətli 
peşə olubdur. Təbiidir ki, hamısı ilə görüşmək mümkün deyildir. 
Ancaq hesab edirəm ki, siz də elə bütün Azərbaycanın mətbuatını 
təmsil edirsiniz.

Mən çalışdım, yəni xahiş etdim ki, müstəqil mətbuat, müxalifət 
mövqeyində olan mətbuat nümayəndələri çox gəlsin. Çünki dövlət 
orqanlarının mətbuat nümayəndələri ilə bizim aramızda həll olun-
mayan elə bir məsələ yoxdur. Mənə dedilər ki, bu xahişim yerinə 
yetirilibdir.

Mənim məqsədim nədən ibarətdir? Birinci növbədə, sizi 
dinləmək. Çünki mən görürəm ki, son zamanlar müstəqil mətbuat, 
müxalifət mətbuatı çox narahatlıq keçirir. Onlar öz narahatlıqları-
nı həm qəzetlərdə, həm də televiziya kanallarında göstərirlər. Belə 
bir əhval-ruhiyyə yaranır ki, guya Yeni Azərbaycan Partiyasının II 
qurultayından sonra müstəqil mətbuata qarşı hansısa təzyiqlər başla-
yıbdır, onları sıxışdırırlar, ya sıxışdırmaq istəyirlər. Şəxsən mən belə 
fikirdə deyiləm. Ona görə də bu, məni narahat etdi. Bəlkə də doğ-
rudan, haradasa nəsə, bizə məlum olmayan bir şey var. Bunların da 
hamısını, təbiidir ki, müzakirə zamanı araşdırmaq olar. Nəsə varsa, 
bunun qarşısını almaq olar. Yoxdursa, demək, bir-biri ilə anlaşmaq 
olar. Ona görə də mən sizi dəvət etdim.

İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası-
nın qurultayında mən də müxalifət mətbuatı haqqında öz fikirlərimi 
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demişəm və bunu heç vaxt gizlətmirəm ki, müxalifət mətbuatında 
bəzi hallarda ifratçılığa yol verilir, əsası olmayan faktlar şərh olunur, 
yalan məlumatlar verilir, bəzən də böhtan xarakterli məlumatlar ve-
rilir. Mən bunu demişəm və bu gün də öz sözlərimdən çəkinmirəm.

Təbiidir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında mən 
Prezident kimi yox, partiyanın sədri kimi çıxış edirdim. Ora-
da da mən bizim partiyamıza, onun fəallarına təbliğat işinin daha 
da gücləndirlməsi haqqında öz tövsiyələrimi verdim. Demək, bu 
qismdə eyni zamanda mən öz fikirlərimi bildirdim ki, bəzi müxalifət 
mətbuat orqanlarında həm iqtidara qarşı, həm də Yeni Azərbaycan 
Partiyasına qarşı çox əsassız hücumlar, ardıcıl olaraq təhqiramiz 
məqalələr dərc olunur. Bizim partiyamız da, onun mətbuat orqan-
ları da buna lazımi cavab verməlidir. Mətbuat mübarizəsi, mətbuat 
vasitəsilə təbliğat mübarizəsi ki var, bu, ikitərəfli ola bilər, birtərəfli 
ola bilməz. Mən bu biri tərəfi, yəni bizim Yeni Azərbaycan Partiya-
sı tərəfini, iqtidar partiyası olduğuna görə iqtidar tərəfini bir az da 
hərəkətə gətirmək istədim.

Mən bunları etmişəm. Ancaq bu, o demək deyil ki, bu, müstəqil 
mətbuata, yaxud müxalifət mətbuatına hansısa hücumdur, hansısa  
təzyiqdir. Qətiyyən belə deyildir.

Əgər belə bir əhval-ruhiyyə yaranırsa, bunu aradan götürmək olar 
və bu barədə izahat da vermək olar.

İndi mətbuat orqanlarında yazırlar və həqiqətən belədir ki, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının hansısa sənədində üç qəzetin «Yeni Mü-
savat», «Azadlıq»,  «Hürriyyət» qəzetlərinin adı çəkilibdir. Bu da 
narahatçılıq əmələ gətirir. Partiya öz sənədlərində hər bir şey yaza 
bilər, o cümlədən digər partiyalar da bunu yaza bilər. Heç vaxt bunu 
qeyri-normal qəbul etmək lazım deyildir. Ancaq mən anlayıram ki, 
Yeni Azərbaycan Partiyası indi iqtidar partiyası olduğuna görə, bu, 
müəyyən narahatlıq törədir.

İndi sizə açıq demək istəyirəm ki, mən o vaxt bu sənədləri 
görməmişdim. Sonra bu məsələ geniş müzakirə obyektinə 
çevrildiyinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu işlərlə məşğul 
olan adamlarınabildirdim ki, onlar səhv ediblər, gərək bunu yazma-
yaydılar. Mən bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibini, 
onun müavinlərini çağırdım, öz fikrimi bildirdim. Dedim, bunu səhv 
etmisiniz. İndi də sizə deyirəm  ki, səhv ediblər, gərək bunlar yazıl-
mayaydı. Ancaq indi bu səhvi şişirtmək lazım deyildir. Harada səhv 
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olmur, çox yerlərdə səhv olur. Keçmişdən qalan bır ifadə var ki, kim 
deyir, səhv etmir, o, düz etmir. Yaxud da belə bir keçmiş ifadə də var 
ki, harada iş varsa, orada səhv də var. Bu, doğrudan da belədir. Nöq-
sansız, səhvsiz heç kəs ola bilməz. Heç kəs deyə bilməz ki, o, ideal-
dır. Doğrudur, bizim bəzi müstəqil jurnalistlər elə hesab edirlər ki, 
onların dedikləri, yazdıqları əsl həqiqətdir. Amma heç kəs buna iddia 
edə bilməz. Tarix də göstərdi ki,  keçmişdə ən böyük, dahi insanların 
da dedikləri sözlər, - hansılar ki, əsrlərdən əsrlərə təkrar olunub və 
onları  necə deyərlər, böyük bir kəlam kimi qəbul ediblər, - o qədər 
də həqiqətə uyğun deyildir. Yaxud da ki, dəyərli fikirlərdir, ancaq bu, 
o demək deyil ki, ondan başqa heç bir şey yoxdur.

Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə keçmişdə, sovet hakimiyyəti 
dövründə doqmatizm, ehkamçılıq çox dərin köklər salmışdı. Baxma-
yaraq ki, sovet cəmiyyətində də, Kommunist Partiyasında da ehkam-
çılıqla mübarizə aparılırdı, amma bu ideologiyanın kökünün özü eh-
kamçılıq üzərində qurulmuşdu. Mən indi sizə deyə bilərəm ki, bəlkə 
də biz bunu indi daha da dərindən dərk edirik, o vaxt bilməmişik.

Məsələn, Lenin 1902-ci ildə hansısa sözü deyibdir. Onu götürür-
dük, deyirdik ki, Lenin 1902-ci ildə «Nə etməli?» kitabında bunu de-
yibdir, elə bu gün də dəyərli sözdür, filandır. Axı, bunun üstündən 70-
80 il keçibdir. Bu, ola bilməz. Hər  sözün, hər kəlmənin, hər ifadənin, 
hər fikrin öz dövrü var. O, öz dövrünü əks etdirən fikirlərdir. O, öz 
dövrünə şamil olunur, öz dövründə rolunu oynayır.

Məsələn, mən indi sizə açıq deyirəm. Necə bir partiya işçisi kimi, 
kommunist partiyasının işçisi kimi, hətta Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının rəhbəri kimi mənim arxivlərdən, qəzetlərdən çıxış-
larımı, məruzələrimi götürüb oxuya bilərsiniz. Mən bunların heç 
birindən imtina etmirəm. Hamısı mənimkidir. Ancaq sadəcə, mən 
indi bunu izah edirəm ki, bəli o vaxt biz hamımız belə tərbiyə olun-
muşduq, hamımızın beyni belə yönəldilmişdi. Ona görə də bəli, nitq 
söyləyəndə mütləq gərək Lenindən bir sitat tapıb gətirəydin. Axı, 
Lenin 1924-cü ildə ölüb gedibdir. Bəli, əsrin əvvəlində, yaxud 1910-
cu, 1915-ci ildə Lenin bu sözləri deyib, indi biz gətirib əsrin sonunda 
deyirdik ki, bəli, Leninin bu sözləri bu gün də aktualdır. Sözlər doğ-
rudan da dərin sözlərdir. Ancaq bu gün aktual ola bilməz. Bu gün hər 
şey tamamilə dəyişilibdir.

Amma, təəssüf ki, indi bizim siyasi partiyalarda bu xəstəlik var-
dır. Məsələn, əsrin əvvəlində hansısa bir siyasi xadimin, yaxud da, 
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böyük bir mütəfəkkir adamın sözlərini sitat gətirirlər, deyirlər, bu 
gün də belədir. Bu, bu gün ola bilməz. Onun o sözləri o vaxt üçün 
çox dəyərli olubdur və öz rolunu da oynayıbdır. Amma bu gün dün-
ya, cəmiyyət tamamilə dəyişilibdir, insanların məfkurəsi, anlayışı 
dəyişilibdir, hər şey dəyişilibdir.

On ildən, on beş ildən sonra bugünkü şeylər köhnələcəkdir. İyir-
mi ildən sonra daha da köhnələcəkdir. Bu o demək deyil ki, keçmişi 
unutmaq lazımdır. Yox. Keçmişi heç vaxt unutmaq olmaz. Amma 
keçmişdə hansısa deyilən sözü, lap ən dahi adam tərəfindən deyilən 
sözü ehkam kimi götürüb bu günə tətbiq etsən bu, düzgün deyildir.

Belə şeylər olur və olubdur. Biz gərək həmişə səhvlərimizi anla-
mağa qadir olaq, onları etiraf etməyə qadir olaq. Mən hesab edirəm 
ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sənədlərində gərək o qəzetlərin ad-
ları yazılmayaydı. Ancaq eyni zamanda, bu qəzetlərin adlarının ya-
zılması da böyük bir faciə deyildir. Bunu faciəyə çevirmək lazım de-
yildir. Yəqin ki, buraxılan o  səhv bu tərəfdən də sui-istifadə olunur 
ki, hə, belə yazmısınız, demək, siz bizə hücum etmək istəyirsiniz. 
Bu da lazım deyildir. Bunu bu qədər uzatmaq, nə bilim, çeynəmək 
də lazım deyildir. Oldu, keçdi. Əgər bunun hansısa bir zərəri varsa, 
gəlin, bu zərəri aradan götürək. Yox, elə bunu hər gün yaz ki, belə 
deyibdir, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı belə etdi, nə bilim, 
hücum etdi. Heç kim heç kəsə hücum etmir. Yeni Azərbaycan Par-
tiyası sadəcə, öz gələcək fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etdi. 
Hər partiya bunu edir. Amma heç bir partiyanın qəbul etdiyi qərarlar 
başqa partiya tərəfindən müzakirə olunmur. Yeni Azərbaycan Parti-
yasınınkı müzakirə olunur. Burada müəyyən qədər əsas var. Çünki 
yenə də deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyət partiyası-
dır. Amma, hesab edirəm, bunu bu qədər şişirtməyə, buna bu qədər 
əhəmiyyət verməyə də ehtiyac yoxdur. Ona görə də mən hesab 
edirəm ki, əgər bütün işlər bunun üzərindədirsə, mən bunun haqqın-
da izahat verdim.

İkinci məsələ, bu ayın 12-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 
qərargahı qarşısında piket düzəldiblər. Bu piketə Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti razılıq verməmişdi. Ona görə də polis bu işə qarışıbdır 
və bu da müəyyən xoşagəlməz hala gətirib çıxarıbdır.

Mən özüm ANS telekanalında o hadisəni seyr etdim. Düzü, özüm 
bundan çox narahat oldum ki, nə üçün belə olubdur, gərək belə ol-
mayaydı. Əgər kökündən başlasanız, mən hər şeydə açığam, heç bir 
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kəsdən öz fikrimi gizlətmirəm, - bu piketin əhəmiyyəti nədir? Ondan 
ibarətdir ki, gəlib fikrinizi bildirirsiniz. Yaxşı, onsuz da qəzetdə fik-
rinizi bildirirsiniz, televiziya kanallarında fikrinizi bildirirsiniz, hər 
yerdə bildirirsiniz. Belə də bildirmək istəyirsiniz, bildirmək olar.

Mən hesab edirəm ki, gərək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna 
etiraz etməyəydi. Mən belə hesab edirəm. Amma olubdur. İndi nə 
olsun? Bir də görürsən insan bundan da böyük bir xəta edir. İndi du-
rub bunu, nə təhər deyərlər, böyük bir faciəyə döndərmək də lazım 
deyildir. Həyatda çox şey ola bilər. Belə olan halda polisi o qədər də 
günahlandırmaq olmaz.

Mən o gün baxdım, bizim daxili işlər naziri Ramil Usubov, he-
sab edirəm ki, ANS telekanalında bu barədə çox yaxşı izahat ver-
di. Çünki polis dövlətin güc strukturudur. O, ictimai asayişi təmin 
edir, insanların hamısının təhlükəsizliyini təmin edir. Ona görə də 
əgər o, öz xidməti borcunu yerinə yetirirsə, ona verilən göstərişi 
yerinə yetirirsə, onun bir günahı yoxdur. Amma əlbəttə, nəticəsi 
xoşagəlməzdir. Amma kökü ondan ibarətdir ki, gərək Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyəti buna etiraz etməyəydi. Onda hər şey normal ola-
caqdı və böyük bir hadisə meydana çıxmayacaqdı. Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti buna etiraz edibdir. Polis sadəcə, öz qanunlarına görə 
bunun qarşısını almaq istəyibdir. Onlar da gərək, nə təhər deyərlər, 
bir az səliqəli olaydılar. Ancaq Usubov o gün düz deyirdi. Onlar da 
insandır, onların da əsəbləri var, onları da anlamaq lazımdır, onlar 
xidməti borcunu yerinə yetirirlər. Bilirsiniz, polisin səhvləri də, gü-
nahları da çoxdur. Onların bəziləri vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. 
Amma gəlin açıq danışaq. İndi bizim ölkəmizdə, Bakı şəhərində ya-
ranan ictimai-siyasi sabitliyi, ictimai asayişi qoruyan, saxlayan bi-
zim hüquq-mühafizə orqanları deyilmi, bu polis deyilmi?!

Mən sabah göstəriş verərəm, onlar öz otaqlarına girsinlər, heç 
yerə çıxmasınlar. Nə küçəyə çıxsınlar, yol-nəqliyyat qaydaları-
nı idarə edən DYP var, nə yola çıxsınlar. Kim kimi istəyir, gəlsin 
döysün. Hansı avtomobil hansı yol ilə gedir getsin. Yaxud kim ge-
dib kimə qarşı mənfi hərəkət edirsə, etsin. Onda nə olacaqdır? Üç, 
dörd, beş gündən sonra xaos olacaqdır, anarxiya olacaqdır. Bunu 
qiymətləndirmək lazımdır. Bizim hər birimiz siz də, biz də rahat 
yaşayırıq. Ona görə ki, biz birincisi, ictimai-siyasi sabitliyi təmin 
etmişik. Əvvəlki illərdə olan vəziyyəti aradan götürmüşük. İkincisi 
də, indi bizim hüquq-mühafizə orqanlarımız, birinci növbədə po-
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lis orqanları gündəlik bunu təmin edirlər. Onları danlamaq da olar, 
nöqsanları haqqında demək də olar, tənqid etmək də olar. Bəziləri 
vəzifəsindən sui-istifadə edir, onları da demək olar.

Məsələn, o gün ANS telekanalında müxbir Usubova sual verdi ki, 
neçə nəfər polis işçisi vəzifə borcunu yerinə yetirəndə düzgün hərəkət 
etməyibdir? Deyəsən, dedi ki, 150 nəfər qısa müddətdə cəzalanıbdır. 
Cəzalandırırlar. Əgər sübut olunursa ki, kim düzgün hərəkət etməyib, 
onu cəzalandırırlar. Bundan sonra da cəzalandıracaqlar. Onlar da 
cəzasız qala bilməzlər. Cünki polisi də özbaşına buraxmaq olmaz. 
Onlar da nəzarət altında olmalıdır. Müəyyən səviyyələrdə onla-
rın rəisləri, birinci, gərək özləri xidməti borclarını düzgün yerinə 
yetirsinlər, sədaqətlə yerinə yetirsinlər və vəzifəsindən sui-istifadə 
etməsinlər. Eyni zamanda aşağıdakılara nəzarət etsinlər. Bunlar ha-
mısı var. Amma deyə bilmərəm ki, Azərbaycanın dövlət başçısı kimi 
mən yüz faiz razıyam ki, bunlar hamısı istənilən səviyyədədir. Yox. 
Ancaq hər şey, nə təhər deyərlər, təkmilləşmədədir, təkmilləşir. Bu 
təkmilləşmənin də sonu yoxdur.

Əgər bir gün cəmiyyətdə hər şey ideal olsa, onda yaşamağın da 
mənası olmayacaqdır. Çünki həyat mübarizədir, həyat inkişafdır. Bu 
gün dünənkindən daha da irəliyə getməlisən. İrəliyə getmək üçün 
hansısa addım atmalısan. İrəliyə getmək üçün hansısa maneəni ara-
dan qaldırmalısan, hansısa nöqsanla mübarizə aparmalısan.

Mən polisin hərəkəti haqqında bir az geniş danışdım. Amma 
müxtəsər olaraq, onu demək istəyirəm ki, gərək bu hal olmayaydı. 
Olub, indi ya bunu uzun müddət hallandırmağa, çeynəməyə başla-
yacağıq, yaxud da bunu anlayacağıq və buna son qoyacağıq. Mən 
hesab edirəm ki, ikincini seçmək lazımdır.

Bilmirəm, başqa hansı problemlər var. Mən sizi dəvət etmişəm. 
İndi kimin nə sözü var deyə bilər. Ancaq mənim xatirimdədir ki, biz 
mətbuat haqqında, xüsusən 1998-ci ildən başlayaraq, bir neçə ciddi 
addım atmışıq: söz azadlığının, mətbuat azadlığının təmin olunması, 
senzuranın aradan qaldırılması, bütün mətbuat orqanlarına sərbəstlik 
verilməsi.

Xatirinizdədır, mənim 1998-ci ildə Fərmanım olmuşdur. Ondan 
sonra mətbuat orqanlarına güzəştlər etmək, yardım etmək haqqında 
bir neçə sərəncamlarım olubdur. Onlar da sizə məlumdur. Əgər bu 
gün hansısa yeni bir şey varsa, biz onu da edirik və edəcəyik.

Mən bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirini başqa 
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məsələ üzrə qəbul edirdim. Son vaxtlarda bu hadisələr baş verdiyinə 
görə, sadəcə, orada televiziyanın nümayəndələrinin iştirakından 
istifadə edərək, mən bəyanat verdim ki, indi nəsə olur, amma on-
ların hamısının qarşısı alınacaqdır. Azərbaycan Prezidenti kimi 
mən mətbuat azadlığının təminatçısıyam. Bu gün də sizə deyirəm, 
təminatçısıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı, 
mətbuat azadlığı tam təmin olunubdur. Əgər kimsə buna mane olur-
sa, gəlin, bunu aradan qaldıraq.

Məsələn, mən son günlər bir dəfə ANS kanalında, bır dəfə də 
«Space» kanalında verilişə baxdım. «Space» kanalında deyəsən, 
mətbuat nümayəndələri çıxış edirdilər. Deyəsən, bazar günü idi. 
Orada çıxış edənlərdən burada kimsə var?

Etibar Babayev («Space» telekanalının prezidenti): Cənab Prezi-
dent, bazar günü efirə gedən veriliş «Bu bizik» tok-şou verilişi idi.

Əli Həsənov: (Prezidentin İcra Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin 
müdiri): Cənab prezident, Aqil Abbas orada idi.

Heydər Əliyev: Mən ona başdan ayağa qədər baxdım. Bütün 
mətbuat nümayəndələri öz fikirlərini açıq-aydın deyirdilər. Bu fikir 
düzdür, ya düz deyil, bununla razı olmaq olar, ya razı olmaq olmaz, 
bu, başqa məsələdir. Heç kəs gərək çalışmasın ki, hər kəsin fikri ilə o 
birisi də razı olmalıdır. Mənim dediyim bu sözlərlə də burada kimsə 
razı ola bilməz. Yaxud da ki, indi bunu televiziya ilə verəcəklər, 
kimsə razı ola bilməz. Bu, mənim üçün heç də təəccüblü bir şey 
deyildir. Çünki əgər fikir müxtəlifliyi varsa, söz azadlığı varsa, əgər 
siyasi plüralizm varsa, hamı bir fikirdə, eyni fikirdə ola bilməz. Ona 
görə də orada hərə öz fikrini deyirdi. Onların bəziləri  ilə razı olmaq 
olar, bəziləri ilə razı olmaq olmaz. Amma mən o verilişi başdan-
ayağa seyr etdim hərə öz fikrini açıqca deyirdi və hətta bir-biri ilə 
mübahisə aparırdı. Bu, mətbuat azadlığı deyilmi?

Bilirsiniz, hesab edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat 
azadlığının ən əsas göstəricisi bizim müstəqil televiziya kanalla-
rıdır. Məsələn, qəzetlərdə yazırsınız, bilmirəm, qəzetlərin tirajı nə 
qədərdir, on mindir, on beş mindir. Ola bilər, bunu on min adam oxu-
sun, yaxud iyirmi min, otuz min adam oxusun. Amma istər-istəməz 
insan televizoru açır, bır də görürsən, veriliş gedir. Deyir, görüm bu-
rada nə var. Heç ona marağı olmasa da baxır, qulaq asır və demək, 
o, informasiya alır. Təkcə informasiya almır, həmin o fikirlərin ona 
müəyyən təsiri, ya müsbət, ya mənfi təsiri ola bilir. Bu hamısı söz 
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azadlığıdır, mətbuat azadlığıdır.

Əgər mətbuat azadlığı, söz azadlığı olmasa, təkcə qəzetdə yox, 
həmin «Space» kanalında mətbuat nümayəndələri öz fikirlərini 
bütün Azərbaycana, indi deyəsən onlar təkcə Bakıda yox, başqa 
məntəqələrdə də yayılırlar, deyə bilməzlər.

Yaxud ondan bir gün öncə ANS-də, deyəsən, müharibə ilə əlaqədar 
bir veriliş verilirdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini necə həll etmək la-
zımdır. Sülh yolu ilə, ya müharibə etmək lazımdır. Filan. Oraya çox 
adam yığılmışdı. Aparıcı da bır gənc oğlan idi, adını da bilmirəm.

Əli  Həsənov: Cənab prezident, İbrahim Məmmədov idi.
Heydər Əliyev: Bəli, o aparırdı. Ondan soruşurdu, bundan soru-

şurdu, siz necə hesab edirsiniz, müharibə etmək lazımdır, yoxsa sülh 
yolu ilə lazımdır? Hərə öz fikrini deyirdi. Mən də maraqlandım və axı-
ra qədər də qulaq asdım. Nə üçün? Mənə bu insanların fikrini bilmək 
lazım idi. Amma eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, onların fikri 
cəmiyyətin fikrini əks etdirmir. Mən bunu açıq demək istəyirəm. Bu, 
onların şəxsi fikridir və ola bilər, onlarla həmfikir olan adamların 
fikridir. Amma bu, cəmiyyətin fikrini əks etdirmir. Təəssüflər olsun 
ki, bizdə bəzi adamlar, ya politoloqdur, ya siyasətçidir, hesab edirlər 
ki, onlar cəmiyyətin, xalqın sözünü deyirlər. Bu, yanlış bir şeydir. 
Heç kəs cəmiyyətin fikrini tam əks etdirə bilməz. Hərənin öz fikri 
var. Ancaq hər halda bu adamların fikridir. Şəxsən mənim üçün bu 
fikirləri bilmək lazımdır. Mən o fikirlərin çoxu ilə razı deyiləm. On-
ların bəzisi cəmiyyəti aldatmaq məqsədi daşıyır. O adamların özləri 
üçün müəyyən bir siyasi xal qazanmaq məqsədi daşıyır. Məsələnin 
həll olunmasına yönəldilməyibdir. Ancaq buna baxmayaraq, ANS 
kanalı bu imkanı yaradır, insanlar özləri gəlib bu barədə danışır-
lar, öz fikirlərini deyirlər. Mən indi bu iki veriliş haqqında deyirəm. 
Amma bu, iki deyil axı, kim istəyir, o da danışır.

ANS kanalında «Nəzər nöqtəsi» verilişi var. Onu müxtəlif adam-
lar aparır. Dünən bizim Qənirə xanım aparırdı, siyasətçilərdən biri 
də çıxış edirdi, öz fikirlərini açıqca deyirdi. Deyirdi ki, bu iqtida-
rın vaxtı gəlib çatıbdır. Amma mən hesab etmirəm ki, çatıbdır. Bu 
da məni narahat etmir. Sonra deyir ki, bu iqtidar getməlidir, xalq 
bundan bezibdir. Doğrudur, Qənirə xanım bəzən çalışır ki, əngəlləri 
meydana çıxarsın. Amma dedi ki, bəs siz deyirsiniz, xalq bundan 
bezibdir, ancaq bu bezmək görünmür. O da dedi ki, sizə belə gəlir, 
amma xalq bundan bezibdir. Yaxşı, kimsə bezib. Bu da təbii şeydir. 
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Hamı bu iqtidardan razı ola bilməz.
İndi bizim müxalifət siyasətçiləri hər dəfə - elə dünənki verilişdə 

də mən bunu eşitdim, narazılar var, - bu narazılardan istifadə edirlər. 
Yəni bunlar özlərinin siyasi həmfikirləri deyil, narazılardır. Amma 
narazı hər yerdə var və bu təbii bir şeydir. Hamı bu iqtidardan razı 
ola bilməz.

Bu iqtidar getsin, sabah başqa iqtidar gəlsin. Ondan da hamı razı 
ola bilməyəcək. O birisindən sonra, o birisi gəlsin. Ondan da hamı 
razı olmayacaqdır. Bu, təbii bir şeydir.

Amma bu siyasətçilərin narazılar qismindən istifadə etməsi onu 
göstərir ki, bunlar insanları öz siyasətlərinə cəlb etmək yox, nara-
zılardan istifadə edərək bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq 
istəyirlər. Amma aparsınlar, bu da bizi narahat etmir. Ancaq eyni za-
manda bu, onların, siyasi partiyaların sosial bazasının narazılardan 
ibarət olduğunu göstərir. Amma narazıları kim istəsə öz tərəfinə çəkə 
bilər. Çünki o, narazıdır.

Ola bilər, onun məvacibi yoxdur, dolanışığı çətindir, evi yoxdur, 
elektrik enerjisini vaxtında almadı, nə bilim, yolda onu kimsə itələdi, 
yaxud polislə rastlaşdı, hansısa məsələni həll edə bilmir, bizim dövlət 
aparatında hansısa bürokratla rastlaşır. Bizdə bürokratlar da çoxdur. 
Mən bunu etiraf edirəm. Dövlət orqanlarında, hakimiyyət orqan-
larında bürokratlar, insanların məsələsini lazımi qədər həll etmək 
imkanları olduğu halda onları etməyənlər, süründürənlər - bunlar 
da çoxdur. Mən bunu da etiraf edirəm. Amma mən bunu ona görə 
demirəm. Ona görə deyirəm ki, əgər hansısa bir siyasətçi, yaxud si-
yasi partiyanın rəhbəri gəlib televiziyadan öz fikrini açıq-aydın, hətta 
iqtidarın əleyhinə deyə bilirsə, demək, bu, söz azadlığıdır.

Bir neçə gün öncə, - deyəsən, yenə ANS kanalında idi - hansı par-
tiyanınsa nümayəndəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi 
ilə dialoq aparırdı. Bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti haqqında, onun 
ailəsi haqqında elə çirkin sözlər danışdı ki, vallah, bu, heç insanlığa 
yaraşmayan şeydir. Mən bunu dinlədim. Amma bu məni heç də na-
rahat etmədi. İndi əgər onun şüur dairəsi, yaxud onun tərbiyə, əxlaq 
səviyyəsi o dərəcədədirsə, qoy, o dərəcədə danışsın.

Mən bunu yenə də deyirəm, ona görə yox ki, niyə o bunu dedi. 
Desin, sabah yenə də çıxsın, desin. Mən ona görə deyirəm ki, demək 
bizdə söz azadlığı var. İnsanlar azaddır, sərbəstdir. İndi harada-
sa, kimsə nəsə edibdir, gəlin, onun qarşısını alaq, gəlin onu aradan 
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götürək. Amma bunu problem etməyə, şişirtməyə, bunu qaldırmağa 
ehtiyac yoxdur.

Sonra mənə dedilər ki, guya bəzi qəzetlərin «Azərbaycan» 
nəşriyyatına borcları var və bu borclar da çoxdur. İndi mən neyləyim? 
Əgər sən qəzet çıxarırsansa, gərək haqq-hesab edəsən. Sən bu qəzeti 
çıxarırsan. Nəyə görə çıxarırsan? Əgər sən bundan qazanc əldə 
etmək istəyirsənsə, demək, sən əldə etməlisən. Yaxud bunu öz si-
yasi məqsədlərin üçün istifadə etmək istəyirsənsə, onda gərək öl-
çüb biçəsən, sənin maliyyə imkanların bu siyasi məqsədləri həyata 
keçirməyə imkan verir, yoxsa yox. Verirsə, et, vermirsə, get, başqa 
yerdən maliyyə tap. Yəni bizdə bazar iqtisadiyyatıdır, sərbəst iqtisa-
diyyatdır. İndi biz heç kəsə bir şey edə bilmərik. Amma yenə də axı, 
mən dediyim həmin fərmanda, sonrakı sərəncamlarda - lazım olsa, 
Əli Həsənov onları yenidən yada sala bilər - biz nə qədər güzəştlər 
etdik. Bir neçə vergilərdən azad etdik, nə bilim, kağızların, başqa 
şeylərin alınmasına. Bunlar hamısı səndə var, mənim xatirimdə de-
yil.

Əli Həsənov: Bəli, məndə var.
Heydər Əliyev: Bunları da etmək olar, bu barədə də düşünmək 

olar. İndi elə olmasın ki. bunları çağırmışıq, amma biz danışaq. Mən 
bəlkə  də bir az çox danışdım. Mən sizi dinləmək istəyirəm.

Bir sözlə, mən sizə deyirəm və sizin qarşınızda açıq çıxış edirəm. 
Sizin siyasi dünyagörüşünüzdən, siyasi baxışlarınızdan asılı ol-
mayaraq, Azərbaycan iqtidarına rəğbətiniz, ya nifrətiniz olmasına 
baxmayaraq, mətbuat Azərbaycanın iqtidarı üçün çox önəmli bir 
sahədir, çox vacib bir sahədir. Biz demokratiya yolu ilə gedərək, söz 
azadlığını təmin edərək, mətbuat azadlığını təmin edərək, bu yol-
da nöqsanları ardıcıl surətdə aradan qaldırmalıyıq və qaldıracağıq, 
mətbuata, söz azadlığına bütün imkanları yaradacağıq.  Mənim sizə 
deyəcəyim söz bundan ibarətdir

İndi kimin nə sözü varsa, buyursun. Mənə Əli Həsənov dedi ki, 
guya siz məsləhətləşmisiniz, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi bir siyahı 
verib ki, bunlar birinci növbədə çıxış etsin. Yeni Nəsil Jurnalistlər 
Birliyinin sədri Arif Əliyevə söz verilir.

yekun nitqi

Mən çox məmnunam ki, bu gün biz sizinlə sərbəst şəraitdə söhbət 
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edirik. Mən çalışdım ki, sizi çox diqqətlə dinləyim və təşəkkür 
edirəm ki, siz də məni diqqətlə dinləyirsiniz.

Mən Əli Həsənova göstəriş verirəm, sizin burada irəliyə sürdü-
yünüz təkliflərin, fikirlərin hamısını Dilarə Seyidzadə ilə birlikdə 
cəmləşdirsinlər, baxsınlar. Sonra mənə məruzə edin ki, bunlar nədən 
ibarətdir. Çünki mən çox problemləri bilmirəm. Nə etmək olar, hansı 
məsələni nə cür həll etmək olar. Hansı məsələni həll etmək olmasa, 
gərək o təklifi verənə izah edək ki, bunu nə üçün həll etmək olmaz. 
Amma güman edirəm ki, çox məsələləri həll etmək olar. Mən sizə 
söz verirəm ki, bu məsələlərə biz baxacağıq.

Hesab edirəm ki, bugünkü görüşümüz  bizim mətbuatda yaranmış 
gərginliyi  aradan götürməlidir. Güman edirəm gərginliyi  yaradanlar  
həm o tərəfdən, həm də  bu tərəfdən - bugünkü görüşdən özləri üçün 
nəticə çıxarmalı və artıq gərginlik yox, xoş münasibətlər, ünsiyyət 
və xoş əhval-ruhiyyə yaratmalıdırlar. Bizim ümumi məqsədimiz 
mətbuata daha da çox azadlıq verməkdir. Söz azadlığını daha da 
geniş təmin etmək və Azərbaycanda demokratiyanı bütün sahələrdə 
inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bilin, bu, mənim səmimi sözlərimdir. 
Sözlər deyil, bu, mənim siyasətimin bir hissəsidir. Buna nə qədər nail 
olmaq mümkün olur, nə qədər mümkün olmur, bu, başqa məsələdir. 
Mən deyə bilmərəm ki, bunların hamısına nail ola bilmişik. Yox. An-
caq bir şeyi bilmək lazımdır ki, biz bu yolla gedirik və bunu etmək 
istəyirik. Onu da bilmək lazımdır ki, dəfələrlə demişəm, bunların 
hamısına dərhal, bir gündə, bir ayda nail olmaq mümkün deyildir.

Məsələn, bəziləri burada deyirlər ki, kütləvi informasiya vasitələri 
haqqında qanun keçmişdə olub, indi dəyişikliklər olubdur, biz bun-
ları o vaxt demişdik. Ola bilər. Ancaq bir şeyi də anlamaq lazımdır. 
Bilirsiniz, bu yenilikləri qavramaq, dərk etmək, anlamaq, bunları 
şüurlu etmək də vaxt tələb edir. Əgər o vaxt bəzi məsələlər aydın 
olmayıbsa, indi daha da aydındır. Amma ona görə yox ki, bunu Av-
ropa Şurası deyir. Ona görə ki, bizim insanların dünyabaxışı, fikirləri 
inkişaf edir. Ona görə də biz bu gün, əlbəttə, iki il bundan əvvəlki 
vəziyyətdən daha da yüksək səviyyədə dururuq. Mən sizi əmin 
edirəm ki, biz mətbuat azadlığı, söz azadlığı, demokratiya sahəsində 
ardıcıl surətdə öz siyasətimizi aparırıq və aparacağıq. Bu işdə, yəni 
demokratiyanın inkişaf etdirilməsində, söz azadlığı, mətbuat azadlı-
ğını Azərbaycanda həqiqətən təmin etmək üçün mətbuat orqanları-
nın çox böyük imkanları var və sizin üzərinizə çox böyük vəzifələr 
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düşür.

Mətbuat, ya müstəqil mətbuat, yaxud da müxalifət mətbuatı, 
təbiidir ki, cəmiyyətdə olan çatışmazlıqları, nöqsanları, hakimiyyətin 
fəaliyyətində olan qüsurları tənqid etməklə həm iqtidara, həm də 
cəmiyyətin bu nöqsanlardan təmizlənməsinə kömək etməlidir.

Məsələn, mən bütün mətbuatın, təkcə müstəqil mətbuatın yox, 
müxalifət mətbuatının yox, dövlət mətbuatının da məhz bu yolla 
getməsini istəyirəm. Dövlət mətbuatı yalnız iqtidarı təbliğ etmək, 
iqtidarın qanunlarını, qərarlarını şərh etmək yolu ilə getməməlidir. 
O da bizim bütün işlərimizdə olan nöqsanları, qüsurları aşkara çıxar-
malıdır, tənqid etməlidir.

Məsələn, Nizami Xudiyevə mən bir neçə ay bundan öncə dedim 
ki, siz verilişlər verirsiniz, amma həyatın müxtəlif sahələrini az tənqid 
edirsiniz. Özəl televiziyalar bunları daha çox tənqid edirlər. Amma 
siz işdə geridə qalırsınız. Niyə bunu edirsiniz, nədən qorxursunuz, 
çəkinirsiniz? Ondan sonra bunlar bu işdə bir az irəliyə getməyə baş-
ladılar. İndi baxıram, gedirlər, şəhərdə hansısa bir bərbad vəziyyəti 
çəkirlər, göstərirlər. Bununla şəhər icra hakimiyyətinə, hakimiyyət 
orqanlarına kömək edirlər. Bir neçə vaxtdan sonra da gedirlər, 
çəkirlər, gətirirlər ki, bəli, biz bu tənqidi etdik, buranı təmizlədilər, 
buranı düzəltdilər, bu yolu düzəltdilər, nə bilim, bunu etdilər, onu 
etdilər. Yaxşı, bunu etməkdən niyə çəkinirsiniz, niyə qorxursunuz?

Siz bilin, mən həqiqəti deyirəm. Keçmişdə, sovet hakimiyyəti 
vaxtında Azərbaycana rəhbərlik edərkən, bizdə bir mətbuat, kom-
munist mətbuatı var idi. Amma mən həmişə bu mətbuatı bizim nöq-
sanları araşdırmaq, aşkara çıxarmağa yönəldirdim. Çünki niyə? Biz 
hamısını aşkara çıxara bilmirdik. Bizim yerli hakimiyyət orqanları 
o vaxt raykom, icraiyyə komitəsi idi və bunlar əlbəttə ki, öz qüsur-
larını gizlədəcəkdilər. Mənim xatirimdədir, 1970-ci ildə idi. Bizim 
«Kommunist» qəzeti bir neçə rayonlarda bəzi şeyləri aşkara çıxardı, 
böyük məqalələr verdi. Biz onları Mərkəzi Komitədə müzakirə et-
dik, o rayon rəhbərlərini işdən azad etdik, bəzilərini hüquq-mühafizə  
orqanlarına verdik və həmin rayonların işini daha da yaxşılaşdırdıq.

Məsələn, mənim xatirimdədir. Siz gəncsiniz, bəlkə də bunu bil-
mirsiniz. Bir dəfə Göyçay rayonunda rayon partiya komitəsinin 
ikinci, ya birinci katibi qəzetin buraxılışını tamamilə dayandırmışdı. 
Nə üçün? Gəlib ona demişdilər ki, qəzetdə səni tənqid ediblər. Mən 
də bunu bilmirdim. «Pravda» qəzetinin burada müxbiri var idi, Ta-
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hirov, rəhmətə gedibdir. Bunu «Pravda» qəzetində yazmışdı. Mən  
«Pravda» qəzetini oxuyanda, bu məsələni dərhal Mərkəzi Komitənin 
müzakirəsinə çıxardım. Rayon partiya komitəsinin katibini işdən çı-
xardıq, cəzalandırdıq və bu da başqalarına dərs oldu ki, mətbuata 
təzyiq göstərmək olmaz. Başa düşün, bu, kommunist mətbuatı idi, 
başqa mətbuat yox idi. Bu, mənim 1970-ci illərdə olan mövqeyim-
dir.

Amma bu barədə mənim mövqeyim indi qat-qat sərtləşibdir. 
Çünki biz tamamilə başqa bir şəraitdə, cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu 
cəmiyyətdə hər şey aşkar olmalıdır. Hər kəs öz fikrini açıq deməlidir. 
Hər kəs bu cəmiyyətin nöqsanlarının aradan qaldırılmasına, iqtidarın 
fəaliyyətindəki nöqsanların aradan qaldırılmasına kömək etməlidir. 
Ona görə də heç kəs bu barədə çəkinməsin, heç kəs narahat olma-
sın. İqtidar tərəfindən, bunu şəxsən özümə deyirəm, özüm haqqın-
da deyirəm, heç kəsin təqib olunmasına, təzyiq olunmasına yol 
verilməyəcəkdir. Bunu bilin.

Amma eyni zamanda, mən yenə də sizi, hamınızı ədalətli mövqeyə 
dəvət edirəm. Ədalətli tənqidə heç kəs heç bir şey deyə bilməz. 
Amma ədalətdən kənar, uydurma, yalan, başqa şeylər, əlbəttə ki, in-
sanı incidir, insanı narahat edir. Bu da müəyyən qədər əks reaksiya 
doğurur. İndi məndə buna qarşı immunitet yaranıbdır. Mən sizə açıq 
deyirəm. Mən heç bir şeyə fikir vermirəm, heç oxumuram da. Kim 
nə yazır yazsın.

Məsələn, mən bazar günü evdə idim, işə getməmişdim. Qəzetləri 
götürdüm, baxdım. Düzdür, qəzetləri oxumağa o qədər imkanım 
yoxdur. Adətən Dilarə xanım qəzetlərə baxır. Çox cüzi, 10-15 dəqiqə 
mənə məlumat verir ki, nə yazırlar. Təbiidir, o da hamısını deyə bil-
mir. Çünki vaxtım olmur.

Amma bazar günü idi. Gördüm, evdə qəzetlər var, götürüb bax-
dım.  «Yeni Müsavat» qəzetini açdım, gördüm, səhifənin birində 
böyük hərflərlə yazıblar: Heydər Əliyevlə bizim bir davamız var. 
Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyin qardaşının müsahibəsi idi. Onun da 
portreti orada. Dedim, Allah, bunların nə davası var. Bunu oxuma-
ğa məcbur oldum. Düzdür, oxumağa hövsələm də gəlmirdi. Çünki 
oxuyuram, davanı tapa bilmirəm, oxuyuram tapa bilmirəm. Dedim, 
bu dava haradadır axı, tapa bilmirəm. Qayıdıb bəzi yerləri təzədən 
oxudum ki, bəlkə mən bunu tuta bilmədim. Axıra gələndə, lap axır 
sətirlərdə müxbir ona sual verir ki, bəs, o sizə nə dedi? Cavab verir 
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ki, özü ilə danışacağıq. Mötərizədə yazır: özü - prezident deməkdir. 
Heç prezident də demir, özü deyir. Sonra da sual verir ki, onunla 
davanız var? Deyir ki, hə, bir davamız olacaqdır.

İndi yaxşı, bu adamdan müsahibə alırsınız - alın. Özü də o 
müsahibənin məzmunundan gördüm ki, Almurad kişini, yazığı 
məcbur ediblər. Deyir ki, üç gündür dalımca gəlir, məndən müsahibə 
istəyir, mən müsahibə vermək istəmirəm. Bunlar əl çəkmirlər. Bu da 
deyir ki, yaxşı, gəl. Ona görə də verilən suallara cavablardan görü-
nür ki, o adam bu işə qarışmaq istəmir.

Mən Almurad kişini yaxşı tanıyıram. Mən Naxçıvanda işləyəndə 
onunla bir neçə dəfə görüşmüşəm. O, siyasətə qarışan adam deyildir. 
Qardaşı vəfat edəndən sonra bəlkə bəzi işlərlə məşğuldur. Amma o 
vaxtlar da, Əbülfəz Elçibəyin vaxtında da siyasətə tamamilə qarı-
şan adam deyildi. Amma bunu məcbur edirlər ki, siyasətə qarışsın, 
məcbur edirlər ki, müsahibə versin. Axı, bu da düz deyildir. Bu insan 
bunu istəmir. Siz bunu niyə məcbur edirsiniz? Əgər sizə bir material 
lazımdırsa, gedin, o adamdan alın ki, doğrudan da buna həvəsi olsun. 
Həvəskarlar da var. Qəzetdə də böyük başlıqla yazırlar ki, Heydər 
Əliyevlə bir davamız var. Məni də məcbur edirlər ki, buna axıra qədər 
baxım, görüm bu dava haradadır. Gördüm ki, həqiqətən dava da yox-
dur. Mən başa düşürəm, belə başlıqlar verməklə qəzetlər istəyirlər 
ki, oxucunu cəlb etsinlər. Necə ki, mən bunu başdan-ayağa oxumağa 
məcbur oldum. Orada məna kəsb edən heç bir şey yoxdur. Başqası da 
deyəcəkdir ki, görəsən,  Heydər Əliyevlə Almuradın nə davası var. 
Bunu oxuyum görüm. Bu, müəyyən jurnalist işidir. Ancaq siz gərək 
qəzetlərinizi belə şeylərlə məşğul etməyəsiniz. Amma bu da o qədər 
təhlükəli bir şey deyildir. Ən təhlükəlisi, bilirsiniz, ədalətsiz yazılar-
dır. İndi siz burda şikayətlənirsiniz ki, məhkəmə qurulur, cərimələr 
kəsilir, filan edilir. Birincisi, siz cəriməni heç vaxt verməmisiniz. 
İkincisi, məhkəməyə verənlərin hissiyyatına bir baxın. Yenə də 
deyirəm, məsələn, mən heç kəsi məhkəməyə verməmişəm. Heç bir 
qəzeti məhkəməyə verməmişəm. Elədirmi? Amma bu iqtidarda ha-
mıdan çox mənim haqqımda mənfi şeylər yazırlar.Mən bəzən bizim 
iqtidarda olan adamlara  deyirəm. Bir də görürsən, gəlir, burada ya-
zıblar ki, məni işdən çıxaracaqlar, belədir, elədir, narahatdır, niyə 
bunu yazıblar. Deyirəm, otur. Sən o qəzetlərə baxırsan, amma mən 
baxmıram. Mənim haqqımda gündə nə yazırlar? Deyir, bəli yazırlar. 
Deyirəm, bəs, mən niyə narahat olmuram? Mən narahat olmuram ki, 
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prezidentlikdən məhrum olacağam. Mən narahat olmuram ki, məni 
ləkələyirlər. Mən narahat olmuram, çünki hamı məni tanıyır. Mənə 
ləkə yapışmayacaqdır. Kim yapışdırmaq istəyir, yapışdırsın. Yapış-
mayacaqdır. Mən 32 il bundan öncə Azərbaycana başçılıq etməyə 
başlamışam. Mənim bütün bu 32 illik həyatım hamının gözü qaba-
ğındadır. Sizin bəzilərinizin, jurnalistlərin heç 32 yaşı yoxdur. Amma 
bu, mənim 32 illik həyatımdır. Bütün əmək fəaliyyətimə baxsanız, 
mən 60 ildir əmək fəaliyyəti ilə məşğulam. Ona görə mənə heç bir 
ləkə yapışmayacaqdır. Məni Siyasi Bürodan çıxarandan sonra Qor-
baçovun bütün təbliğat maşını, bizim Azərbaycandakı bədxahlarla 
birlikdə, xüsusən ermənilərlə birlikdə, Qarabağ hadisəsini başlamaq 
üçün, Heydər Əliyevi ləkələmək üçün bir neçə məqalə yazdılar. 
Amma onlar mənə bir şey edə bilmədilərsə, indi burada mənə nə 
edəcəklər? Heç bir şey! Çünki hər şeydə mənim vicdanım təmizdir. 
Hər bir kəsin qarşısında hər bir şeyə cavab verə bilərəm. Ona görə də 
mən bu şeylərə fikir vermirəm. Mənim haqqımda böhtan yazanlara 
da, sadəcə, məsləhət görürəm ki, özlərini yormasınlar. Bunlardan bir 
şey çıxmayacaqdır.

Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, bizim adamların bəziləri bu 
şeylərə dözmürlər. Məsələn, «Millətin səsi» qəzeti haqqında dedilər. 
Mən bunu sonra eşitdim ki, Ramiz Mehdiyev onları məhkəməyə ve-
ribdir. Onu çağırdım, dedim, onları məhkəməyə niyə vermisən, nə 
üçün vermisən?

Deyir, məni təhqir ediblər. Mən heç oxumamışam nə yazıblar. 
Amma o, deyir ki, çox ciddi təhqir ediblər və danışığından da gör-
düm ki, həqiqətən özünü təhqir olunmuş hiss edir. İndi mən buna 
deyə bilmərəm ki, sən öz vətəndaşlıq hüququnu yerinə yetirmə. Mən 
bu barədə özümə cavabdehəm. Sizə söz verirəm ki, indiyə qədər heç 
kəsi məhkəməyə verməmişəm, heç kəsi də məhkəməyə vermirəm. 
Amma heç bir məhkəmənin işinə qarışmıram və qarışmayacağam. 
Mən bunu da sizə deyirəm.

Mənim bir neçə tövsiyələrim var. Birincisi ondan ibarətdir ki, bi-
zim mətbuatda gərək Azərbaycanın milli mənafelərinə zərər gətirən 
şeylər dərc olunmasın. Amma təəssüf ki, bunlar dərc olunur.

Məsələn, bu yaxınlarda hansı qəzetdə idi, yadımda deyil, - Usubov 
da ANS kanalında danışanda bunu dedi, - yazıblar ki, Azərbaycan 
İsraildən 100 dənə tank alıbdır. Bilmirəm, deyəsən, çox qəzetlərdə 
gedibdir. Mənə dedilər ki, deyəsən, bunu ‘‘Turan’’ agentliyi yayıb-
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dır.

Əli Həsənov (Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri): Cənab 
prezident, bizimkilər bunu ermənilərin «Azq» qəzetindən götürüblər. 
Düşünmədən ki, bunun nəticəsi nə ola bilər, hamısını qəzetlərində 
çap ediblər.

Dilarə Seyidzadə (Prezidentin Katibliyinin rəisi): Cənab prezi-
dent, Livanda nəşr olunan «Muari» qəzetindən götürüblər.

Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən daha araşdırmaq istəmirəm ki, 
haradan götürüblər. Ermənilər bunu yaza bilərlər. «Nezavisimaya 
qazeta» da bunu yaza bilər. Başqa yerdə də yaza bilərlər. Amma bi-
zim qəzetlər gərək bunu yazmasınlar. Mən sizə və bütün o qəzetlərə 
bəyan edirəm, birincisi, biz İsraildən nəinki tank, heç bir tapança da 
almamışıq. Sizə bəyan edirəm ki, biz son 7-8 ildə heç bir yerdən bir 
dənə də tank almamışıq. Mən bunu sizə açıq-aydın bəyan edirəm. 
Bu, birincisi. İkincisi, əgər haradansa tank almışıqsa, bunu iqtidar 
özünü qorumaq üçün alıbdır, ya babası üçün alıbdır, ya atası üçün 
alıbdır? Bu, bizim ordunun silahlandırılması üçün alınıbdır. Bunu 
kimsə yazır, bəs siz niyə bunu yazırsınız? Nədən ötru yazırsınız? 
Bundan nə məqsəd daşıyırsınız? Qardaşlar, dostlar, axı belə olmaz. 
Bu, yeganə hal deyil, belə faktlar çoxdur. 

Sən mənə Kanada haqqında demişdin. O, nə idi? Bizim səfirlik də 
Kanadaya nota verdi.

Əli Həsənov: Guya Kanada səfirliyi Ermənistanın işğalçı olma-
dığını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmadığını, Naxçıvanın 
da Ermənistana məxsus olduğunu Avropa Şurasına məlumat verib, 
yayıbdır. Bunu ermənilər yaymışdı. Bizimkilər də oradan götürüb 
mətbuatda yazmışdılar ki, guya Kanada Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü, dövlətini tanımır. Bu, ermənilərin xeyrinə olan bır yazı idi. 
O məlumatı ermənilər yaymışdı.

Heydər Əliyev: Axı bunu da sən mənə deyirdin, ya kimsə deyirdi 
ki, bizim səfirlik Kanadaya müraciət edibdir. Kanada da deyib ki, 
bizdə belə şey yoxdur.

Əli Həsənov: Bəli, Xarici İşlər Nazirliyi, səfirlik müraciət etdilər. 
Onlar da dedilər ki, biz belə şey yaymamışıq. Bunu ermənilər yazıb-
lar, sizin mətbuat da bunu yayıbdır.

Heydər Əliyev: Yaxud, götürüb  bizim  qəzetlərdə yazırlar: Azər-
baycan, nə bilim, filan təşkilat tərəfindən terrorizmdə günahlandırılan 
dövlətlərin siyahısındadır. Yaxşı, ermənilər onsuz da bizi terrorizmdə 
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günahlandırırlar. Biz də onları terrorizmdə günahlandırırıq. İndi bi-
zim qəzet bunu yazanda nə məqsəd daşıyır? Dərdimiz budur. Amma 
mən sizə açıq-aydın deyim ki, heç bir dövlət Azərbaycanı terrorizmdə 
günahlandırmayıbdır. Nə bilim, hansısa ictimai təşkilat, ya qeyri-
dövlət təşkilatı, fikir mərkəzi çox şey deyə bilər. İndi belələri çox-
dur. Mən bunların heç birinə əhəmiyyət vermirəm. Amma belə şeyi 
götürüb bizim qəzetlərdə yazmaq olmaz. Axı belə şey olmaz.

İndi korrupsiya mövzusu dəb olubdur. Həftədə bir-iki dəfə 
Azərbaycan korrupsiyada ən qabaqcıl yerlərdədır. Bunu kim deyir, 
hansı mərkəz müəyyən edir ki, korrupsiya harada çoxdur, harada az-
dır? Hansısa bir qəzet götürür, özü istədiyi kimi bir siyahı düzəldir. 
Onu da bizim adamlar götürüb dərc edirlər. Bununla nə demək 
istəyirlər?

Azərbaycanda korrupsiya var və biz bunu etiraf edirik. Bunu in-
kar etmirik. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm, 
korrupsiya ilə mübarizə aparırıq və aparacağıq. Amma korrupsiya 
təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində korrupsiya var.

Eyni zamanda bu, bizə heç də bəraət qazandırmır ki, qonşu ölkədə 
korrupsiya var, bizdə də olmalıdır. Yox. Hərə öz ölkəsinə cavabdeh-
dir. Biz buna cavabdehik. Biz mübarizəni aparırıq. Amma dərd də 
bundadır ki, Azərbaycanın iqtidarını, ya Azərbaycanı korrupsiyada 
günahlandıranların özləri ən böyük korrupsiyaya bulaşmış adamlar-
dır. Dərd burasındadır. Bu adamlar məşhurdur, məlumdur. Bunlar 
korrupsiyaya nə qədər bulaşmış adamlardılar.

Korrupsiya, korrupsiya, korrupsiya...  
Bilirsiniz  beləliklə  Azərbaycanı ləkələmək nəyə lazımdır? Bi-

zim  dərdimiz var,  gəlin bu  dərdimizlə özümüz məşğul olaq. Gəlin 
bu dərdimizi biz aradan götürək. Gəlin əlimizi, qolumuzu çirməyək, 
bununla məşğul olaq. Amma bundan siyasi məqsədlərdən ötrü 
istifadə etmək lazım deyildir. Mən belə faktları çox gətirə bilərəm. 
Ancaq daha buna vaxt itirmək istəmirəm. Sadəcə, demək istəyirəm 
ki, bizim qəzetlərdə belə şeylər çoxdur. Mən arzu edərdim ki, bizim 
qəzetlər bu cür hallardan uzaq olsunlar.

Mən dünən Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini 
qəbul edirdim. Onlar on gündür buradadırlar. Mənim onlarla görü-
şümü dövlət televiziyası qısa verdi. Mənə bu gün baş nazir məlumat 
verdi ki, onlar saat on birdə Maliyyə Nazirliyində mətbuat kon-
fransı keçiriblər və orada Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti haqqında 
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məlumat veriblər. Televiziya bunları yazmışdı, açıq-aydın verdi. On-
lar deyirlər ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar uğurla həyata keçiri-
lir, makroiqtisadi göstəricilər günbəgün yaxşılaşır, Azərbaycanın iq-
tisadiyyatı inkişaf edir. Artıq yeddi ildir ki, Azərbaycanda inflyasiya 
yoxdur. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var. Bunlar hamısı faktdır.

Müxalifətdən olan opponentlərimiz gecə-gündüz deyirlər ki, xalq 
səfalət içindədir. Bu təbliğat gedir. Amma xalq səfalət içində deyildir. 
Xalqın müxtəlif təbəqələri var. Bu da ki, indiki bazar iqtisadiyyatının 
təbii inikasıdır. Bazar iqtisadiyyatı belə şərait yaradır. Bəli, get-gedə 
sahibkarlar, zəngin insanlar, iş adamları yaranır. Ətrafımızda tikilən 
evlər, villalar, nə bilim binalar hamısı bunun nəticəsidir. Daha bunun 
qarşısını heç kəs ala bilməz və almamalıdır.

Normal yaşayan orta təbəqə yaranır. Kasıblar da var, yoxsullar da. 
Neçə vaxtdır biz Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə yoxsulluğun azaldıl-
ması haqqında proqramı müzakirə edirik və bunu da qəbul edəcəyik. 
Bu, Azərbaycanın reallığıdır. Bu reallığı biz heç vaxt inkar etmirik. 
Ancaq elə deyəsən ki, Azərbaycanda başdan-ayağa hamı səfalət 
içindədir. İndi mən sizdən soruşuram: siz səfalət içindəsinizmi? Baş-
qaları səfalət içindədirmi? Yox. Səfalət içində olanlar var. Amma bu, 
95 faiz deyildir. Neçə faiz olduğunu müəyyən etmək lazımdır.

Bilirsinizmi, burada hörmətli  «Turan» agentliyinin rəhbəri də 
dedi ki, iqtisadiyyat 1998-ci ilə qədər aşağı düşübdür. Ona görə 
də qəzetlər alınmır. Bu, səhv fikirdir. Mən dedim, bır də təkrar 
edirəm, siz özünüz düşünün, qəzetlərə maraq niyə azalıbdır? Bu, sizi 
düşündürməlidir.

Televiziyaya maraq artıbdır. Niyə? Çünki televiziyadan ötrü 
pul vermir, heç nə etmir. Televiziyaya baxır məlumat alır. Ancaq o 
məlumatı ki, televiziyadan alır, bunu artıq qəzetdə oxumaq istəmir. 
Qəzetlərin, necə deyərlər, o ən gözəl dövrü keçdi. Mən belə hesab 
edirəm. İndi qəzetlər hansısa tədbirlər görməlidirlər ki, öz səviyyəsini 
o qədər yüksəltsinlər ki, onlar vətəndaşlar tərəfindən alınsınlar. 
Qəzetləri almırlar, ona görə yox ki, onların pulu yoxdur. Onda gəlin 
baxaq, Bakıda mağazalar ağzına qədər doludur. Bəs bu malları kim 
alır? Əgər alan yoxdursa, o malları gedib Avropa ölkələrindən, 
məsələn, İtaliyadan böyük xərc çəkərək buraya nə üçün gətirirlər? 
Gözəl mağaza düzəldibdir. Oraya xərc qoyubdur. Gedir İtaliyadan, 
Fransadan, Almaniyadan, başqa ölkələrdən malı alır, buraya gətirir, 
satır, pul qazanır.
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Deməli, son məqsədi pul qazanmaqdır. Əgər pul qazanmasa, 
mağazaya xərc çəkməz. Pul qazanmasa, gedib İtaliyadan o malı 
gətirməz. Satdığı maldan qazanc götürdüyünə görə bunu edir. Bun-
ların hamısı istehlak mallarıdır. Həm ərzaq məhsullarıdır, həm də 
paltardır, ayaqqabıdır, avtomobildir, başqa şeylərdir.

Yadımdadır, vaxtilə mən ilk dəfə Avropa ölkələrinə getmişdim. 
Gedib gördüm ki, mağazalarda heç kəs yoxdur. Hansı mağazaya 
girirdimsə, orada mən, dartırdılar ki, gəl bir şey al. Mağazaların 
vitrinlərində avtomobilləri gördüm, dedim ki, yaxşı, bu nə təhər şey-
dir. Bizdə hər şey qıtdır, gərək hər şeyi gedib xahiş edib anbardan 
alasan, nə bilim, dükançıya pul verəsən ki, sənə altdan nəsə çıxarıb 
versin. Orada satıcı alıcıya yalvarır. İndi bizdə də belədir. İndi bizdə 
satıcılar yalvarırlar ki, gəlin alın.

İndi siz deyirsiniz ki, reklam... Sovet hakimiyyəti vaxtı reklam 
yox idi. Nə üçün? Çünki reklama ehtiyac yox idi. Amma indi ticarət 
rəqabəti var. Hərə istəyir öz malını satsın. Ona görə də o reklama pul 
verir. İndi təsəvvür edin, o, malın alınmasına da, daşınmasına da, 
reklamına da pul verir. Nəyə görə? Son nəticəni əldə etmək, oradan 
qazanc götürmək üçün. Əgər o, qazancı götürməsə, bunları etməz. 
Qazancı nə cür götürür? Alıcı var. Alıcı olmasa qazanc götürə bilməz. 
Alıcı nə üçün alır? Onun vəsaiti var. Vəsaiti olmasa ala bilməz. Mən 
deyə bilmərəm ki, hamı gedib avtomobil alır, sizin əyninizdəki kost-
yumlardan geyinirlər. Yox. Elə mən də o cümlədən, sizinlə bərabər. 
Belədir. Ancaq belələri çoxdur. Məsələn, mən avtomobillə gedirəm, 
küçələrdə insanların əyin-başını, paltarını görürəm. Mən, necə 
deyərlər, bizim sovet dövründəki kimi belə köhnə, cırıq, yaxud da 
ki, nimdaş paltarda adam görmürəm.

Yadımdadır, 4-5 il bundan qabaq Türkiyənin doqquzuncu prezi-
denti hörmətli Süleyman Dəmirəl buraya gəlmişdi. Biz Xətai rayo-
nundakı uşaq evinə getdik. Oradan qayıdanda yoldakı insanlara ba-
xaraq dedi ki, onların paltarları, geyimləri yaxşıdır. Siz də deyirsiniz 
ki, vəziyyətiniz ağırdır. Mən dedim ki, hamı belə deyildir. Bu gün 
də deyirəm ki, hamı belə deyildir. Amma bu, küçələrdə görünür. Bir 
tərəfdən, bu, real həyatdır, ikinci tərəfdən də, beynəlxalq maliyyə 
mərkəzləri var Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu.

Azərbaycanın büdcəsinə, iqtisadiyyatına onların daim nəzarəti 
var. Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində bu 
təşkilatlar bizə xeyli yardım ediblər. Bu gün də yardım edirlər. Biz 
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bu yardımdan çox məmnunuq. Yardım ondan ibarət deyildir ki, on-
lar bizə kreditlər verirlər. Yox. İslahatların keçirilməsində onların 
məsləhətləri çox əhəmiyyətlidir. Onların fikirləridir ki, Azərbaycan, 
dünən bunu bəyan etdilər, - MDB ölkələri içərisində öz iqtisadi 
göstəricilərinə görə hamıdan irəlidədir. Amma mən demirəm ki, 
bu bizim istədiyimiz səviyyədir. Yox. Amma hər şey müqayisədə 
müəyyən edilir. Biz özümüzü  nə Fransa ilə, nə İtaliya ilə, nə İngiltərə 
ilə, nə ABŞ-la müqayisə edə bilərik. Biz özümüzü Gürcüstanla, 
Ermənistanla, nə bilim, Qazaxıstanla, yaxud Rusiya ilə müqayisə 
edə bilərik. Mən demirəm ki, bizim yaşayışımız onların hamısından 
yaxşıdır. Amma iqtisadi göstəricilər haqqında Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun bizə verdiyi məlumatı sizə də deyirəm.

Bizim problemlərimiz çoxdur. Məsələn, haradasa elektrik ener-
jisi kəsiləndə hay-küy qaldırırlar, ANS də tez götürüb bu xəbəri ve-
rir:  «15 adam yolu kəsdi, çünki elektrik enerjisi yoxdur». Təkcə 
ANS deyil, belə xəbərləri hamı verir. Mən bunun əleyhinə deyiləm, 
buna etiraz etmirəm. Çünki bəzən bunları mən bilmirəm, sizdən 
öyrənirəm. Ondan sonra baş nazirə zəng edirəm ki, bu niyə belədir. 
Amma bu, reallıqdır.

Azərbaycanda 5 min meqavat saat elektrik enerjisi istehsal edilib-
dir. Bizim elektrik stansiyalarının bir çoxu köhnəlibdir, yarısı işləyə 
bilir, onların təmirə ehtiyacı var. Bu gün burada düzəldirsən, sabah 
orada xarab olur. Orada düzəldirsən, digərində xarab olur. Səhər işə 
gəlirəm, deyirlər ki, orada iki blok sıradan çıxdı. O biri gün gəlirəm, 
deyirlər ki, bir blok burada sıradan çıxdı, iki gün fasilədir, təmir etmək 
lazımdır. Nə edək? Yaxşı olardı ki, bizim indi yeni elektrik stansiya-
larımız olaydı. Amma biz Allahımıza şükür etməliyik ki, 1970-1980-
ci illərdə biz bu elektrik stansiyalarını yaratdıq. İndi bizim elektrik 
stansiyalarımız da, yanacağımız da var. Özümüz-özümüzü elektrik 
enerjisi ilə təmin edirik. Amma qonşu ölkələr, Gürcüstan, başqaları 
bundan məhrumdur. Amma gəlin görək, biz elektrik enerjisini isteh-
sal edirik, buna həddindən artıq yanacaq, qaz, ya mazut sərf edirik. 
Orada nə qədər insanlar çalışır, elektrik enerjisi hasil edib əhaliyə 
verirlər. Əvəzində nə alırıq? Heç bir şey! Bu il elektrik enerjisinin 
satışından 1,5 trilyon manat yığmalı idik. Amma 243 milyard manat 
yığmışıq. Təsəvvür edin... Demək olar ki, biz elektrik enerjisini ca-
maata müftə veririk. Axı buna heç bir ölkə dözə bilməz!

İndi biz Bakı elektrik şəbəkəsini Türkiyənin bir şirkətinin idarəsinə 
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veririk. Amma o, buna daha dözməyəcəkdir. O, hər bir vətəndaşın 
mənzilində sayğac qoyacaq, gəlib sayacaq, pulunu vermisənsə heç, 
verməmisənsə, enerjini kəsəcəkdir. Bütün ölkələrdə belədir. Məsələn, 
bizim qonşu, dost, özü də iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş Türkiyədə 
sən on gün, bir ay elektrik enerjisinin pulunu verməsən, gəlib 
kəsəcəkdir. Kasıbsan, dövlətlisən, şəhid ailəsisən, yaxud nə bilim, 
nəsən, fərqi yoxdur, kəsəcək, sənə elektrik enerjisi verməyəcəkdir. 
Bu, belədir. Amma biz bunu edə bilmirik. Çünki neçə illərdir cama-
atı buna öyrətmişik. İndi də bir balaca, necə deyərlər, dövlətin işini 
tənzimləməyə, maliyyə vəziyyətimizi yaxşılaşdırmağa başlayanda, 
qalxırlar ki, bəli, burada sosial problemlər var, sosial məsələlər var. 
Bəs nə edək?

İndi biz rayonların çoxuna qaz veririk. Bakını, demək olar ki, qaz-
la tamamilə təmin edirik. Bəzi yerlərdə yenə də hansısa qurğu işdən 
çıxır, filan olur. Ancaq qazın pulunu ala bilmirik. Amma bu qazın 
hasilatına nə qədər xərc qoyulur. Qazın nəqlinə nə qədər xərc qoyu-
lur. Onları işlədən adamların maaşına nə qədər pul sərf edilir. Bəs 
bunlar haradan gəlsin? Allaha şükür olsun ki, indi bizim neftimiz 
var. Amma bu nefti də gərək biz hasil edib, ondan səmərəli istifadə 
edək. Onun gəlirini Azərbaycanın inkişafına yönəldək. Amma bunu 
edə bilmirik. Siz bunu başa düşməlisiniz. Cəmiyyət də bunu başa 
düşməlidir. Bizim cəmiyyəti bu işlərə, yəni bu vəziyyətə tədricən 
öyrətməyə kömək etməlisiniz. Yoxsa hər dəfə iynə batırmaq yox.

Siz mənim yerimdə olun. Gəlin, mən bu yeri hər birinizə verməyə 
hazıram. O cümlədən, prezident vəzifəsi iddia edənlərə. Ancaq 
vəziyyət bundan ibarətdir. Onlar bu vəziyyəti bilmirlər və bilə də 
bilməzlər. Çünki bu vəziyyəti bilmək üçün bu işin içində olmaq la-
zımdır.

İndi biz Rusiyadan 4 milyard kubmetr qaz alırıq. Əvvəllər almır-
dıq, indi alırıq. Niyə? Çünki bizim neft satmaq imkanımız var. Nefti 
satırıq, ondan aldığımız vəsaiti veririk, qaz alırıq. Nə üçün, əhalini 
təmin etmək üçün.  Amma ona pul veririk, qaz alırıq.  Nefti satırıq, 
neftdən gələn vəsaiti veririk qaz alırıq, ondan isə heç bir şey ala bil-
mirik. Bax bizim  belə problemlərimiz çoxdur. Bilin... Bu, hamının 
problemidir. Bizim cəmiyyətin, bizim xalqımızın problemidir. Bizim 
hamımız gərək yığışaq, bunları birlikdə həll edək ki, Azərbaycan 
get-gedə həqiqətən, doğrudan da iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkə 
olsun. Yoxsa elə bu şeylərin üzərində biz dayanacağıq. Hər kəsin, 
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necə deyərlər, istəyini yerinə yetirməyə çalışacağıq. Mətbuat bun-
dan istifadə edib, bizi tənqid edəcək. Biz də bundan çəkinəcəyik 
ki, sabah, nə bilim, elektrik vermədin, küçələrə çıxacaqlar. Qaz 
vermədin, küçələrə çıxacaqlar. Onda bizim iqtisadiyyatımız irəliyə 
gedə bilməyəcəkdir.

Bu barədə, yenə də deyirəm, çox danışmaq olar. Ancaq hesab 
edirəm ki, bu gün mənim sizə çatdırdığım bu sözlər sizin üçün, hər 
halda, faydalı olar.

Yenə də deyirəm, heç kəsi məcbur etmirəm ki, mən düşündüyüm 
kimi düşünsün, dediyim bu sözləri mən anladığım kimi anlasın. 
Hərə bu barədə müstəqildir. Hərə öz fikrinin sahibidir. Ancaq bu gün 
Azərbaycanın reallığı bundan ibarətdir.

Mən Azərbaycanın bütün mətbuatını bir daha əməkdaşlığa dəvət 
edirəm. Sizi əməkdaşlığa dəvət edirəm. Hamını ədalətə dəvət edirəm. 
Hamını dostluğa, birliyə dəvət edirəm. 

Sağ olun.
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 «ruh» Jurnalistləri müdafiə komitəsi tərəfindən  
«Jurnalistlərin dostu» mükafatının təqdim olunma 

mərasimində Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
Heydər əliyevin nitqi 

22 mart 2002-ci il

Hörmətli jurnalistlər, xanımlar və cənablar! 
Bu mənim üçün qeyri-adi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq, mən 

jurnalistlərin, nəhayət, xoşuna gəlmişəm və onlar məni mükafat-
landırıblar. Mənə 2001-ci ildə Azərbaycanda  «Jurnalistlərin dostu» 
mükafatı verdiklərinə görə  «Ruh» Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinə, 
onun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Əmin edirəm ki, mən 
keçmişdə olduğu kimi, bu gün də o jurnalistlərin dostuyam və həmişə 
jurnalistlərin dostu olacağam. 

Burada bildirildi ki, bu mükafat beş il bundan öncə təsis olunub-
dur. İndiyə qədər bəzi adamlar mükafatlandırılıb, indi də növbə mənə 
gəlib çatıbdır. Ancaq onu demək istəyirəm ki, mənim üçün, yəni 
Azərbaycan prezidenti üçün bu mükafatı almaq başqalarına nisbətən 
heç də asan deyildi, qat-qat çətin idi. Çünki müxtəlif peşə sahibləri, 
jurnalistlərlə təmasda olanlar, jurnalistlərlə əməkdaşlıq edənlər, on-
lara yardım edənlər təbiidir ki, çoxdur və görünür, onların içərisində 
ən görkəmlisini hər il seçib mükafatlandırırlar. 

Jurnalistika elə bir sahədir ki, ümumiyyətlə, tənqidlə məşğuldur, 
bütün başqa vəzifələri ilə bərabər, əsas məqsədi tənqid etmək, nöq-
sanları aşkar etmək, onların aradan qaldırılması üçün çalışmaqdır. 
Jurnalistika cəmiyyətdə həmişə bu işləri görüb, bu gün də görür 
və çox uğurla görür. Belə halda iqtidarı tənqid edənlər daha çox 
müxalifət düşərgəsindədirlər. Ona görə müxalifət düşərgəsində bu 
cür mükafat almaq da, hesab edirəm ki, o qədər çətin bir şey deyildir. 
Amma Azərbaycan prezidentinin belə bir mükafata layiq görülməsi, 
yenə də deyirəm, qeyri-adi haldır, asan deyildir. Görünür ki, mənim 
bu barədə təkcə 2001-ci ildə yox, əvvəlki illərdə də qoyduğum səylər, 
nəhayət, jurnalistlər tərəfindən tanınıb, qiymətləndirilib və mənə bu 
mükafatı vermək haqqında qərar qəbul olunubdur. 

Mən bu mükafatı çox yüksək qiymətləndirirəm. Bizim dostumuz 
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Əflatun Amaşov burada dedi ki, layiq görüldüyünüz bütün başqa 
mükafatlarla yanaşı, bu mükafat da öz yerini tutacaqdır. Təbiidir, 
mən çox mükafatlara layiq görülmüşəm. Ancaq bu mükafatın xüsusi 
yeri var. Çünki aldığım mükafatların əksəriyyəti dövlətlər tərəfindən 
verilən mükafatlardır, dövlət mükafatlarıdır. Düzdür, başqaları da 
var. Amma bu, jurnalistlər tərəfindən verilən mükafatdır. 

Ümumiyyətlə, jurnalistlər inciməsinlər, onlar elə məxluqdurlar 
ki, heç vaxt heç nədən razı deyillər. Həmişə çalışırlar, yaxşı yerdə 
bir nöqsan tapıb, çıxarıb araya qoysunlar. Mən bunu pis mənada 
demirəm. Çox gözəl. Ancaq yenə də deyirəm, jurnalistlər çox 
tələbkardırlar. Həqiqətən artıq, xüsusən iqtidar nümayəndələrindən 
çox tələblər edirlər. Yenə də deyirəm, bizim işlərimizdə nöqsanlar 
da var, qüsurlar da var. Bunlara baxmayaraq, onlar, nəhayət, qeyrətə 
gəliblər, mənə mükafat veriblər. Çox sağ olsunlar. 

Mənə məlumat verəndə ki, jurnalistlər məni 2001-ci ildə  
«Jurnalistlərin dostu» kimi qiymətləndiriblər, buna inanmadım. Son-
ra araşdırmağa başladım ki, bu dost nə deməkdir. Dedilər ki, Siz indi 
dostsunuz. Dedim, Allaha şükür olsun ki, nəhayət dost olduq. An-
caq jurnalistlər də bilirlər ki, - burada artıq deyildi -, Azərbaycanda 
mətbuat azadlığı, mətbuat son illər nə qədər çox inkişaf edibdir. 

Mən təxminən 5-6 il bundan əvvəlki dövrü xatırlayıram. Senzu-
ra var idi. Elə bizim dövrümüzdə. İndi mən dost olmuşam, mənim 
dövrümdə. Amma senzura məndən qabaq da var idi. Senzura var idi, 
qəzetləri yoxlayırdılar. Hansı məqalə senzorun xoşuna gəlmirdisə, 
onu çıxardırdı. Qəzetlər də sonra mübarizəyə başladılar, etiraz 
əlaməti olaraq səhifələri ağ-ağ buraxdılar. Bunlar hamısı bizim 
xatirimizdədir. Ancaq biz senzuranı ləğv etdik, Konstitusiya ilə təsbit 
olunmuş söz azadlığını, mətbuat azadlığını tamamilə təmin etdik, 
mətbuata geniş imkanlar yaratdıq. Mətbuat Azərbaycanda həqiqətən 
çox sərbəstdir, çox azaddır. Bu da o deməkdir ki, söz azaddır, fikir 
azaddır. 

Azərbaycanın böyük tarixi var. Bu böyük tarixə nəzər salsaq, 
görərik ki, heç vaxt Azərbaycanda söz bu qədər azad olmayıbdır, 
fikir bu qədər azad olmayıbdır, mətbuat bu qədər azad olmayıbdır. 

Burada qeyd olundu ki, keçən ildə bəzi qəzetlər bağlanıb, 
bəzi jurnalistlər təqib olunub, jurnalistlərə qarşı başqa qanunsuz 
hərəkətlər edilibdir. Ola bilər bu, belədir. Ancaq biz çalışırdıq bunla-
ra son qoyaq. Ona görə də xatirinizdədir ki, mən jurnalistləri dəvət 
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etdim, onlarlarla çox mehriban söhbət etdik. Ondan sonra da qanuna 
dəyişikliklər etdik, mən fərman verdim və nə mümkündürsə etdik 
ki, azad mətbuat yaşaya bilsin, inkişaf edə bilsin və Azərbaycanda 
mətbuat həmişə azad olsun. Baxmayaraq ki, bu azad mətbuatın 
səhifələrində iqtidara qarşı böhtanlar da var, yalanlar da var, hətta 
bəzən biz təhqir halları ilə də rastlaşırıq - bunlar var. 

Bizim iqtidar nümayəndələri bəzən çox narahat olurlar. Loru dildə 
desək, qızışırlar ki, məni ləkələdilər, şərəf və ləyaqətimi ləkələdilər 
və sair. Buna görə də belə insanlar bir vaxt imkanlardan istifadə 
edirdilər, məhkəməyə müraciət edirdilər, məhkəmələr qərar çıxarır-
dı. Təbii ki, qərarlar ədalətli idi. Bu da mətbuata çox zərər verirdi. 

Biz bunların da qarşısını aldıq. İndi görürsünüz, heç kəs mətbuatı 
məhkəməyə vermir. Biz iqtidar nümayəndələrinə dedik ki, sən bunu 
məhkəməyə verəcəksən, sabah o biri yazacaqdır. Onu verəcəksən, o 
birisi yazacaqdır. Yaxşı olar, məhkəmə ilə məşğul olmasınlar. İndi 
məhkəmələr yoxdur, cərimə də yoxdur. Burada məndən xahiş edirlər 
ki, borclar dondurulub, amma tamamilə dondurulsun. Onun üçün 
gərək biz xüsusi bir kimyəvi vasitə tapaq ki, o  «don əriməsin». Gərək 
biz düşünək, nə təhər edək. Hələ ki, dondurulubdur. Amma təbiidir 
ki, bu, Sizdən asılıdır. Siz özünüzü yaxşı aparsanız, borclar daha da 
çox dondurulacaqdır. Amma o yan, bu yan olsa, bir də gördünüz ki, 
əriməyə başlayıbdır. Mən istəməzdim ərisin. Mən də tərəfdaram ki, 
axıra qədər dondurulmuş kimi qalsınlar. 

Biz mətbuat üçün bütün yardımları etmişik və lazım olsa, bun-
dan sonra da edəcəyik. Mən indi buraya gələndə Gündüz Tahirli bir 
məktub verdi ki, qəzetlərə, mətbuata kreditlər üçün kömək etmək 
lazımdır. Bilmirəm, indi kreditləri hər adam ala bilər. Yəqin ki, 
hansısa bir güzəştli kredit almaq istəyirlər, ona görə mənə müraciət 
edirlər. Ona da baxacağam, indi imkan dairəsində o xahişin də yerinə 
yetirilməsinə çalışacağam. 

Ancaq gəlin, həqiqi dost olaq. Mən sizinlə, jurnalistlərlə dost ol-
maq istəyirəm. Amma dostluq ikitərəfli şeydir. Gərək, iki tərəf də 
dost olmaq istəsin. İndi belə bir hadisə baş verib, iş belə gətirib ki, 
biz, iki tərəf də dost olmaq istəmişik. Amma gəlin danışaq ki, bu, 
daha pozulmasın, biz dost olaq, axıra qədər dost olaq. Mən dost ol-
maq istəyirəm. 

Xatirimdədir, mən jurnalistlərlə görüşəndə dedim ki, çağırın, kim 
istəyir gəlsin. Siyahıda müxalifət qəzetlərinin jurnalistləri var idi. 
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Bəziləri gəlmişdilər, amma bəziləri gəlməmişdilər. Mən düşünürəm, 
niyə, nə üçün? Ola bilər, sənin məndən xoşun gəlmir. Bəlkə mənim 
səndən dünəndən xoşum gəlmir. Ancaq bir halda ki, danışmağa, 
görüşməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, açıq söz deməyə imkan var, 
bu imkandan nə üçün istifadə etməyək? Məhz həmin görüşdə belə 
bir imkan var idi. Oraya dəvət olunmuş hər bir adam, fəqri yox-
dur, hansı partiyaya mənsubdur, hansı siyasi baxışlara mənsubdur, 
iqtidara müxalifdir, yaxud lap kəskin müxalifətdədir, yaxud da qatı 
müxalifətdədir - bizdə belələri var - bunun nə əhəmiyyəti var, gəlin, 
oturaq, danışaq, söhbət edək. Sən də öz fikirini de, mən də öz fikrimi 
deyim. 

Biz bir xalqıq, bir xalqın övladlarıyıq. Bir millətik, bir millətin 
insanlarıyıq və bu cəmiyyətdə bir yerdə yaşayırıq. Heç bir yerə də 
getməyəcəyik, mən buradan çıxıb bir yerə getməyəcəyəm, sən də 
getməyəcəksən, niyə də gedək! Biz bir yerdə, bir Vətəndə, bir tor-
paqda, bir cəmiyyətdəyik. Bir cəmiyyətdə olduğumuz halda gərək, 
biz danışaq, fikir mübadiləsi aparaq, bir-birimizi anlamağa çalışaq. 

Bəzən jurnalist haradasa hansısa faktı eşidir, oturub yazır və bir az 
da ona öz fikirlərini əlavə edir. Amma bu faktı araşdıranda, müəyyən 
adamlarla görüşəndə aydın olur ki, məsələ belə deyil, başqa cürdür. 
Ona görə də mən istəyirəm ki, jurnalistlərlə bizim dostluğumuz dai-
mi olsun. Bilin, mən jurnalistləri həmişə sevmişəm. 

Mən bir dəfə söylədim ki, keçmişdə, Sovet hakimiyyəti dövründə, 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının liderləri içərisində başqalarına 
nisbətən mətbuatla ən yaxın olan adam mən olmuşam. Ən dost olan 
adam mən olmuşam. Bu, mənim xarakterimdədir, xasiyyətimdədir. 
Mən həmişə mətbuatla maraqlanmışam, qəzet-jurnalları oxumuşam, 
radio-televiziyada verilən məlumatlara həmişə diqqətlə yanaşmışam. 
Ona görə də jurnalistika sənəti mənə çox yaxın olubdur. 

Jurnalistika çətin sənətdir. Bunu etiraf etmək lazımdır, asan sənət 
deyildir. Başqa bir yerdə, başqa bir peşə sahibi gəlib öz işində oturub 
işləyir, müəyyən saat qurtarandan sonra evinə gedir. Elmlə məşğul 
olur, ya istehsalatda işləyir, yaxud ticarətdə işləyir, yaxud da biznesdə 
işləyir, fərqi yoxdur. Amma jurnalistin iş yeri yoxdur. Qəzetin redak-
siyası da jurnalistin iş yeri deyildir. Çünki o, redaksiyada otursa, elə 
ancaq yuxarıya baxsa, bir şey yaza bilməyəcək, fəaliyyət də göstərə 
bilməyəcək. Demək, jurnalist gərək, daim cəmiyyətlə əlaqədə olsun, 
insanlarla əlaqədə olsun, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqədə 
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olsun və müxtəlif yerlərlə təmasda olsun ki, istədiyi məlumatları 
ala bilsin və onların əsasında işlədiyi sahədə öz məqalələrini, öz 
əsərlərini yaza bilsin. Bu, asan iş deyildir. Mən bunu bilirəm və öz 
fikrimi başqalarına da bildirmək istəyirəm. Ona görə də gərək biz 
jurnalistlərə kömək edək. 

Belə bir vəziyyətdə olan jurnalistlər bəzən ədalətsizliklə rastlaşır-
lar, bəzən kobudluqla rastlaşırlar, başqa hallarla, xoşagəlməyən hal-
larla rastlaşırlar. Bu heysiyyətlərinə toxunduğuna görə onları incidir 
və etiraz əlaməti olaraq müxtəlif məqalələr yazırlar və səhvlər də 
buraxırlar. Ona görə əgər jurnalistlər cəmiyyətlə daha yaxın olsalar, 
cəmiyyətdə də jurnalistləri sevsələr, onlara hörmət etsələr, onların 
işlərinin, fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə yardım etsələr, bunda 
cəmiyyət də udacaqdır, jurnalistlər də. 

Biz həmişə arzu edirik ki, jurnalistlər obyektiv olsunlar. Mən 
düşünmürəm ki, jurnalistlər qəsdən qeyri-obyektivliyə yol verirlər. 
Ancaq onların sənəti belədir, gərək elə bir şey yazsınlar ki, oxucu-
lar üçün maraqlı olsun. Kəskin, sensasiyalı yazılar olmasa, oxucular 
üçün maraqlı olmur, qəzetlər alınmır və sairə və sairə. Siz bunla-
rı məndən yaxşı bilirsiniz. Mən bu barədə fikrimi genişləndirmək 
istəmirəm. Biz bunları nəzərə almalıyıq. Amma jurnalistlər də hü-
cum obyektləri ki var, yaxud kəskin tənqid edirlər, gərək onların 
vəziyyətini nəzərə alsınlar. Əgər hər iki tərəf bir-birini nəzərə ala 
bilsə, hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətdə jurnalistlərlə bütün insan-
ların dostluğu təmin olunacaqdır. 

Hər halda, mən sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bugün-
kü mükafatı yüksək qiymətləndirirəm və calışacağam ki, həmişə 
jurnalistlərin dostu olam. Bundan sonra da jurnalistlərə əlimdən 
gələn yardımı edəcəyəm. Jurnalistlərə də öz arzularımı, öz istəklərimi 
bildirdim. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bütün Azərbaycan 
jurnalistlərinə cansağlığı, işlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm.          

Sağ olun.
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Azərbaycan respublikasının mətbuat 
işçilərinə təbrik

  
20 iyul 2002-ci il

Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir 

və hər birinizə ən səmimi arzularımı çatdırıram.
 Azərbaycan mətbuatı yarandığı gündən zəngin və şərəfli inkişaf 

yolu keçmiş, bütün dövrlərdə mütərəqqi ictimai idealların carçısı ol-
muşdur. Mətbuatımız həmişə zəngin tarixi ənənələrə malik xalqımı-
zın azadlıq və müstəqilliyə, mənəvi tərəqqiyə nail olmaq səylərinin 
gücləndirilməsində, milli şüurun, mənəviyyatın, mədəniyyətin for-
malaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. 

Respublikamız dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra, milli 
və dünyəvi dəyərləri rəhbər tutan, demokratiya və aşkarlığın mü-
hüm vasitəsi kimi çıxış edən Azərbaycan mətbuatının xalqımızın ali 
məqsədlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində müstəsna xidmətləri 
var.

Demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə gedən 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında söz və fikir azadlı-
ğı təsbit olunmuşdur və bu nailiyyətin, siyasi plüralizmin müdafiəsi 
daim həyata keçirilir. Hazırda ölkəmizdə çoxtərəfli mətbuat və in-
formasiya sistemi yaradılmışdır. Cəmiyyətimizin etibarlı media 
şəbəkəsini yaradan yüzlərlə mətbuat orqanı, agentliklər, tele-radio 
şirkətləri fəaliyyət göstərir. Müəyyən problemlərə baxmayaraq, 
XXI informasiya əsrində mətbuatın inkişaf etdirilməsi məsələləri 
daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Mətbuatın maneəsiz fəaliyyət 
göstərməsi, onun dünya təcrübəsi ilə zənginləşdirilməsi, xüsusilə 
kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının yaxşı-
laşdırılması, o cümlədən peşəkar səviyyələrinin yüksəldilməsi və 
jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün lazım olan bütün addım-
lar atılmışdır. 

Jurnalistika - adi peşə deyil, o böyük zəhmət, xüsusi bilik tələb edir. 
Azərbaycan dövləti jurnalist əməyini həmişə yüksək qiymətləndirir, 
kütləvi informasiya vasitələrinin mövcud problemlərinin həlli üçün 



72

AZƏRBAYCAN MƏTBUATI - 135

www.aliyevheritage.org

mümkün olan hər şeyi edib və gələcəkdə də edəcəkdir. 
Siyasi plüralizmi və demokratiyanı dərinləşdirərək, vətəndaşların 

informasiya tələbatını təmin edərək, cəmiyyətimizin irəliyə doğru 
hərəkətində qarşıya çıxan maneələri dəf etməkdə mühüm rol oynaya-
raq mətbuat müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı ol-
malıdır. Hər bir kütləvi informasiya vasitəsi müstəqil dövlət, vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğu, milli və dünyəvi dəyərlərin bərqərar olun-
ması, ölkənin inkişafını təmin edən islahatların   həyata keçirilməsi 
prosesində effektiv iştirak etməli, həyatın güzgüsü, həqiqət carçısı 
olmalıdır. İnsanları yüksək ideallar, humanist vətəndaş və demokra-
tik cəmiyyət uğrunda mübarizəyə çağırmalı və səfərbər etməlidir. 

Bu əlamətdar gündə əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
öz mətbuatlarının zəngin və mütərəqqi ənənələri ilə fərqlənən 
Azərbaycan jurnalistləri respublikamızda və onun ətrafında baş 
verən hadisələri ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edərkən, bu 
hadisələr barəsində dünyaya informasiya yayarkən, onları ətraflı 
analiz edərkən peşə şərəflərini yüksək tutacaq, obyektivlik, yüksək 
peşəkarlıq, əsl dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyi və prinsipiallıq 
nümayiş etdirəcəkdir.

 
Heydər əliyev, 
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Ans şirkətlər qrupunun və Çingiz mustafayev 
adına fondun təsis etdiyi  «2002-ci ilin adamı» müka-
fatının və diplomunun təqdim olunması mərasimində 

Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
Heydər əliyevin nitqi 

11 yanvar 2003-cü il 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən sizi bu gün bu mərasimdə səmimi qəlbdən salamlayıram 

və belə bir qeyri-adi görüşdə hamımızın bir yerdə olmağından çox 
məmnunam. 

Azərbaycan prezidenti kimi mən Azərbaycanda mükafatlar ve-
rirəm, insanları təltif edirəm - hamısını mən edirəm. Amma indi 
Azərbaycanda ilk dəfədir ki, məni təltif ediblər və mənə mükafat 
veriblər. Ona görə bu, həqiqətən, çox əlamətdar hadisədir və bu 
münasibətlə mən Çingiz Mustafayev Fonduna, ANS şirkətlər qrupu-
na öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Bu hədiyyə mənim üçün çox qiymətlidir. Ən birincisi, onun adına 
görə. Çingiz Mustafayevin adını daşıyan fond Azərbaycanda uzun 
illərdir fəaliyyət göstərir. Bu fond Milli Qəhrəmanın, Azərbaycanın 
istedadlı jurnalistlərindən birinin xatirəsinə yaranmış fonddur. Çin-
giz Mustafayevin qısa müddətli həyatı, Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüz etdiyi ilk illərdə bir jurnalist kimi çox cəsarətli və məharətli 
fəaliyyəti nümunə olmuşdur, böyük örnək olmuşdur. Hesab edirəm 
ki, bu, həqiqətən, Azərbaycanın bütün jurnalistləri üçün böyük 
nümunə olmalıdır. 

Vətən yolunda şəhid olan hər bir insan qəlbimizdə, xalqımızın 
qəlbində yaşayır və yaşamalıdır. Ancaq belələrinin, müharibənin qız-
ğın dövründə qorxmadan özünü odun-alovun içinə ataraq, həqiqətləri 
xalqa və dünyaya çatdırmaq arzusu ilə yaşayan Çingiz Mustafayev 
kimi insanın xatirəsi bizim üçün daha da əzizdir. Ona görə də bu 
hədiyyə mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

ANS Azərbaycanda ilk müstəqil televiziya kanalıdır. ANS-in ya-
ranma tarixi məlumdur. O müxtəlif formalarda hələ 1990-cı illərin 
əvvəllərindən fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Bu da məhz Çingiz 
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Mustafayevin qardaşı Vahid Mustafayevin və digərlərinin səyləri 
nəticəsində mümkün olmuşdu. Bilirəm, onların qarşısı alınmışdı, 
verilişləri bir neçə dəfə bağlanmışdı, qadağan edilmişdi, ancaq on-
lar öz tutduqları yoldan çəkilməmişdilər. Demək, onlar da Çingiz 
Mustafayevin xüsusiyyətlərinə sadiq olaraq, öz yolları ilə inadla 
getmişlər və Azərbaycanda özəl televiziya şirkətlərinin yaranması-
nın əsasını qoymuşlar. 

Təbiidir ki, özəl teleşirkətlər heç də hamının xoşuna gəlmir. 
Bəzən elə burada olanları da narahat edir, bəzi verilişləri mənim 
özümün də xoşuma gəlmir. Mən bunu açıq etiraf etməliyəm. An-
caq nə etmək lazımdır? Dözmək lazımdır. Çünki bizim demokrati-
yanın, söz azadlığının, insan azadlığının yollarından biri də budur. 
Biz bu yola düşmüşük, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini əldə 
edəndən sonra bunu bəyan etmişik. Mən bunu Azərbaycanın prezi-
denti kimi deyirəm, bəyan etmişik ki, bizim yolumuz demokratiya 
yoludur, siyasi plüralizm yoludur, insan haqlarına hörmət yoludur, 
bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yoludur. Qurduğumuz, ya-
ratdığımız hüquqi, demokratik, dünyəvi dövləti ancaq bu yolla in-
kişaf etdirmək olar. Biz bu yolda çox işlər görmüşük. Ancaq bu yol 
heç vaxt, heç vaxt hamar olmayıbdır. Əgər biz bu yolla gedərək, 
kənardan tənqidləri eşitməsək, buraxılan səhvlər haqqında deyilən 
haqq sözləri eşidib, qavrayıb, onlardan nəticə çıxarmasaq, ancaq öz 
bildiyimiz kimi etsək, onda təbii ki, çox səhvlər buraxarıq. Elə indiyə 
qədər də səhvlər buraxılıbdır. Mən etiraf edirəm ki, bizim getdiyimiz 
bu yolda səhvlərimiz də olubdur, qüsurlarımız, nöqsanlarımız bu 
gün də var, hamısı var. Amma hakimiyyətdə olanlar, icra orqanların-
da işləyənlər bunları bəzən ya görə bilmirlər, görsələr də, əhəmiyyət 
vermirlər. Ancaq bizə azad mətbuat, o cümlədən, xüsusən müstəqil 
telekanallar vaxtlı-vaxtında müəyyən məsələləri xatırlatmasa, tənqid 
etməsə, yenə də deyirəm, səhvlər daha da çox olar. 

Məsələn, mən dünən axşam ANS-ə baxırdım. Bayılda sürüşmə ilə 
əlaqədar bir süjet göstərdilər ki, oradan insanları çıxarmaq istəyirlər, 
onlar müqavimət göstərib, hay-küy salıblar, polis gəlibdir. Sonra 
onun dalınca ikinci bir süjet getdi. Biz Mingəçevirdə qaçqınlar üçün 
yer ayırmışıq ki, evlər tikilsin və onlar orada indi qaldıqları dövlət 
binalarından, məktəblərdən çıxsınlar. Xüsusən də orada avarçəkmə 
üzrə çox əhəmiyyətli idman bazamız var. O, beynəlxalq xarakter da-
şıyan bir idman bazasıdır. Onları vaxtilə orada yerləşdiriblər. Həm 
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də onların yaşadığı yerlər münasib deyildir. Amma indi onlar üçün 
tikilən evləri televiziyada bəzən göstərirlər. Onlar həmin evlərə 
köçməlidirlər. Orada da narazılıq var ki, guya o yer düz seçilməyibdir, 
şoranlıqdır, filandır. Mən bu iki süjeti gördüm. Fikirləşdim ki, sabah 
soruşacağam ki, bu məsələ nədir. Ancaq heç sabaha qoymadım, bir 
saatdan sonra baş nazir Rasizadəni evində telefonla narahat etdim. 
Dedim ki, mən televiziyaya baxırdım, ANS kanalına baxırdım. Belə 
şeyləri gördüm. O dedi ki, mən də gördüm. Mənə izahat verdi ki, in-
sanlar anlaşılmaz hərəkətlər edirlər. Mən onun dediyini deyirəm. Ba-
yılda zona var, sürüşmə gedir. Orada bir-iki dəfə böyük sürüşmədən 
faciələr oldu. İndi orada aparılan müşahidələr göstərir ki, sürüşmə 
yenə ola bilər. İnsanlar da sürüşmə ehtimalı olan yerlərdə yaşa-
yırlar. Onları başqa yerlərə köçürmək üçün yer planlaşdırılmışdır, 
amma oradakılar istəmirlər. Yerli icra orqanları təbiidir ki, nəzarət 
etməyiblər, pis işləyiblər və insanlar oradan çıxmaq əvəzinə, yeni 
qanunsuz evlər tikiblər. Orada tikilənlərin hamısı qanunsuzdur. 
Rasizadə deyir ki, oranın nə kanalizasiyası var, nə su xətti var, nə də 
başqa şeyləri var. Amma oradan köçmək də istəmirlər. 

Mən televiziyadan belə başa düşdüm. Orada qışqıran deyir ki, 
mənim pulumu ver, köçüm. Çünki onlara pul vermək lazımdır ki, ge-
dib başqa yerlərdə ev alsınlar. Bu, problem deyil, verilən o pula ge-
dib ev ala bilərlər. Ancaq indi bilmirəm, orada vəziyyət nə təhərdir, 
bunu demək istəmirəm. Mən bunları Rasizadəyə dedim. Əlbəttə, 
Rasizadə bunu görmüşdü. Amma dedi ki, yaxşı, biz bunu edirik, 
daha televiziyada vermək nəyə lazımdır. Mən dedim, sən indi belə 
deyirsən, ancaq onlar bunu verməsəydilər, biz də görməzdik. Sənə 
gəlib deyirlər ki, edirik. Sən də mənə deyirsən ki, edirik. Biz də ra-
hatlanırıq. Amma bunlar göstərəndən sonra məcburuq bu işə qarışaq 
və aydınlaşdıraq ki, həqiqət nə yerdədir. Əgər doğrudan da həqiqət 
icra orqanlarının tərəfindədirsə, onda bildirək ki, belədir. Yox, elə 
deyilsə, belə deyək. Yəni mən dünənki hadisəni deyirəm. Axşam 
Rasizadə də istirahət edir, mən də istirahət edirəm. Ancaq ANS-ə ba-
xıram və bunu görürəm, baş nazirə telefon edirəm və ona bu barədə 
göstərişlər verirəm. Demək, bu fakt özü özlüyündə özəl televiziya 
kanalının, - sizin, yaxud, o birisinin, o birisinin, - bizə köməyidir. 

Ona görə də mən bu faktla bir də təsdiq etmək istəyirəm ki, 
sərbəst, azad mətbuat və o cümlədən özəl televiziya kanalları demok-
ratik ölkədə geniş yayılmalıdır, inkişaf etməlidir və bizim hamımızın 
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ümummilli mənafelərimizi təmin etmək üçün birlikdə çalışmalıdır. 
Amma bu sahədə qüsurlar da var. Xüsusən bəzi qəzetlər müəyyən 
məsələlərdə ifratçılığa yol verirlər. Jurnalistika etikası tamamilə po-
zulur. Beləliklə, bəlkə də bəzi hallarda və bir çox hallarda ədalətli 
tənqidləri də qəbul olunmur. Amma mən buna böyük bir proses kimi 
baxıram.  

Mən dedim, ANS televiziya kanalı bir gündə inkişaf etməyibdir. 
13 ildir yaranıbdır. Amma görün, birinci ildən indiyə qədər bu tele-
viziya kanalı nə qədər dəyişibdir. O cümlədən ondan sonra yaran-
mış «Spase», «Lider», «Azad Azərbaycan» kanalları. Demək, gö-
rürsünüz, siz bu cığırı açmısınız. Sizin dalınızca da gedirlər. Mənə 
deyirlər, rayonlarda da belə kanallar var. Bölgələrə, rayonlara xidmət 
edirlər. 

Ona görə mən sizin telekanal haqqında öz fikrimi deyirəm, hörmət 
və ehtiramımı bildirirəm, müsbət işlərinizi qiymətləndirirəm. Amma 
məsləhət görürəm ki, nöqsanlarınızı da aradan qaldırın. Bəzən 
jurnalistlərə belə gəlir ki, onlar nöqsansızdır. Onda mənim yadıma 
Məşədi İbad düşür. Bilirsiniz də, Məşədi İbad deyir ki, mənim ey-
bim nədir? Fikirləşir, fikirləşir və deyir ki, mənim eybim eyibsizlik-
dir. İndi əgər siz də özünüzü tamamilə eyibsiz hesab etsəniz, onda 
Məşədi İbad olacaqsınız. Mən istəmirəm ki, siz Məşədi İbad olası-
nız. 

Mən bəlkə də sizin vaxtınızı çox alıram. Ancaq mənə belə gəlir 
ki, bu sözlər burada deyiləsi sözlərdir və mən bunları deməli idim. 

O məsələləri ki, siz yüksək qiymətləndirmisiniz və bununla 
əlaqədar məni «İlin adamı» elan etmisiniz, siz burada da məsələləri 
düzgün tutmusunuz. Yəni mən görürəm ki, siz məsələlərin hansının 
Azərbaycana nə qədər, hansı səviyyədə faydalı olduğunu müəyyən 
etmək qabiliyyətinə maliksiniz. Həqiqətən, siz qeyd etdiyiniz 
məsələlər Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir. 

Məsələn, Xəzərin statusu ilə əlaqədar. Siz təsəvvür edin, biz 
Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirərək, 1994-cü ildə bö-
yük müqavilə imzaladıq və bunu «Əsrin müqaviləsi» adlandırdılar. 
Bu, dünyada bir bomba kimi partladı və təbiidir ki, bunun ətrafında 
müzakirələr aparmağa başladılar. O vaxta qədər Xəzərdə nə qədər 
neft var, nə qədər neft çıxarmaq olar, nə etmək olar - bunları heç 
kəs yadına salmırdı. O cümlədən Xəzəryanı dövlətlər - Rusiya da və 
başqa dövlətlər də. 
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Amma bilin, biz bu müqaviləni imzalayanda orada yazılmışdı ki, 

buradan hasil olan neft gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 
vasitəsilə ixrac ediləcəkdir. Əgər biz onu müqavilədə yazmasaydıq, 
bu müqavilə heç bir perspektivə malik olmazdı. Hansısa bir yerdə 
böyük neft ehtiyatının, qaz ehtiyatının olması, təbiidir ki, o yerin 
zənginliyidir. Amma onun istifadə edilməsi və dünya bazarına çı-
xarılması imkanları olmasa, onun üstündə oturacaqsan, elə ac qala-
caqsan. Biz də bundan istifadə etmək imkanlarını tapdıq, dünyanın 
böyük neft şirkətlərini cəlb etdik və neftin ixrac olunması yolunu da 
müəyyən etdik. Ona görə də bu, böyük narazılıqlar meydana çıxar-
dı. 

Biz indi Rusiya ilə çox yaxşı bir sənəd imzaladıq. Ancaq 1994-cü 
ildə müqavilə imzalanandan 4-5 ay sonra Rusiya bizə nota vermişdi. 
Nəinki bizə, İngiltərəyə, bp-yə də nota vermişdi ki, siz qanunsuz iş 
görmüsünüz, Xəzərin statusu müəyyən olunmamış müqavilə imza-
lamısınız. 

Mənim xatirimdədir, onun üstündən 6 ay keçmişdi, mən İstan-
bulda Böyük Britaniyanın o vaxtkı xarici işlər naziri ilə görüşdüm. 
Gördüm ki, o mənimlə pərişan bir vəziyyətdə danışır. Deyir ki, nə 
edəcəyik? Dedim, nə barədə? Deyir ki, bəs Rusiya belə bir nota ve-
ribdir, biz necə işləyəcəyik?! Mən dedim ki, siz narahat olmayın, 
biz işləyəcəyik. Amma ondan sonra nə qədər belə danışıqlar gedib-
dir, nə qədər müzakirələr gedibdir. Nəhayət, açıq deyim, Vladimir 
Putin Rusiyaya prezident seçiləndən sonra, 2001-ci ilin əvvəlində 
onun Azərbaycana ilk səfərindən sonra biz Rusiya ilə bu danışıq-
ları sürətləndirə bildik. Yəni konstruktiv bir məcraya gətirə bildik. 
Nəhayət, sənəd imzaladıq. Qazaxıstanla da imzaladıq. İndi üç dövlət 
eyni fikirdədir. 

Güman edirəm ki, biz bu danışıqları İranla da, Türkmənistanla 
da davam etdirəcəyik. Ümumiyyətlə, bununla qurtarmır. Xəzəryanı 
beş dövlət vaxtaşırı görüşüb danışmalıdır. Ayın 13-də Bakıya İranın 
xarici işlər nazirinin nümayəndəsi Səfəri ilə heyət gəlir. Biz burada 
danışıqlar aparacağıq. Sonra Azərbaycanda Xəzəryanı dövlətlərin 
ekspertlərinin görüşünü keçirmək nəzərdə tutulubdur. Bunu da 
edəcəyik. Beləliklə, güman edirəm, bu problemi həll edəcəyik. An-
caq siz qeyd etdiyiniz müqavilənin imzalanması həqiqətən tarixi bir 
hadisədir. 

Mən o birilərini sadalamaq istəmirəm. Hər birinin böyük əhəmiy-
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yəti var. Məsələn, Qəbələ RLS-i barədə. Bəziləri indi də deyirlər 
ki, düz etməyiblər, nə etməyiblər. Yaxşı, biz etmişik, nə olubdur? 
On ildi elə-belə qalmışdı, nə o tərəfə keçə bilirdik, nə də bu tərəfə. 
Amma indi ildə 7 milyon dollar icarə haqqı alırıq, suyun pulunu 
verirlər, elektrik enerjisinin pulunu verirlər - hər bir şeyi verirlər və 
orada öz işlərini görürlər. O işlərin görülməsinin də zərəri yoxdur. 
Nə bizim təbiətə zərəri var, nə ətraf mühitə zərəri var. Əksinə, əgər 
ümumi, qlobal nöqteyi-nəzərdən, təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən 
baxsanız, o təkcə Rusiya üçün yox, Qərb dövlətləri üçün də çox 
əhəmiyyətlidir. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, bəli, bu da çox böyük düyünə düşmüş bir 
məsələ idi. Ancaq biz bunu addım-addım irəliyə apardıq. Görün, 
nə qədər vaxt keçibdir. 1998-ci ildə biz - Türkiyə, Qazaxıstan, Gür-
cüstan, Azərbaycan Ankarada birinci anlaşmanı imzaladıq, hətta 
Özbəkistanı da ona cəlb etdik. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları 
çox fəal iştirak edirdi. Çünki onu imzalamaq çox çətin idi. Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının o vaxtkı energetika naziri görüşlər keçirirdi, iş-
tirak edirdi və orada o da imzasını qoydu. 

1999-cu ildə İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə biz - Türkiyə, 
Azərbaycan, Gürcüstan saziş imzaladıq. Sonra bəyannamə də im-
zaladıq. Ona Qazaxıstan da qoşuldu. Bunların hamısına Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klinton da imzasını qoydu. 
Amma görün, ondan neçə il keçdi. Biz layihənin həyata keçirilməsi 
üçün bu işləri addımbaaddım, ilbəil, ardıcıl surətdə görmüşük. Bunun 
nəticəsi də gəlib çatdı. Biz keçən ilin sentyabrında boru kəmərinin 
təməlini qoyduq. Birbaşa tikinti işləri mart ayında başlayır, 2005-ci 
ildə qurtaracaq və neft Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə Ceyhan li-
manına axacaqdır. Bu, həm iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, həm də siyasi 
nöqteyi-nəzərdən tarixi bir hadisədir. Biz bunları etmişik və çox sağ 
olun ki, siz də bunları qiymətləndirmisiniz. 

Qalan məsələlər haqqında vaxtınızı daha almaq istəmirəm. Bir 
də deyirəm, görünür ki, siz bu məsələlərin ümummilli əhəmiyyətə 
malik olmasını düzgün tuta bilirsiniz və indi də düzgün tutmusunuz, 
obyektiv olmusunuz. Bəzi hallarda obyektiv olmursunuz, amma 
bunda obyektiv olmusunuz. Bəlkə də mənim bir mükafatım olsaydı, 
obyektivliyinizə görə burada sizə bir mükafat da verərdim. 

Vahid, mən sənin ailəni burada görməkdən çox məmnunam. 
Çingiz Mustafayevin anası, atası, qardaşı, əmisi Arif Mustafayev, 
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o, keçmişdə Mərkəzi Komitədə 13 il mənim köməkçim işləyibdir, 
buradakılar onu tanıyırlar, hamısı buradadır, mən sizi bir də salam-
layıram və çox şadam ki, sizin ailənizdən belə böyük işlər meydana 
çıxıbdır. Təşəkkür edirəm. 

Çox sağ olun.
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Azərbaycan jurnalistlərinin  birinci qurultayına 

15 mart 2003-cü il

Hörmətli mətbuat işçiləri və jurnalist ictimaiyyətinin nümayəndə-
ləri!

Sizi ümumrespublika forumuna toplaşmış Azərbaycan jurna-
listlərini səmimiyyətlə salamlayır və qurultayın işinə uğurlar arzu-
layıram.

Yaşadığımız qloballaşma və informasiya əsrində azad söz və 
mətbuatın əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Mütərəqqi ənənələrə, 
milli və ümumbəşəri dəyərlərə malik Azərbaycan mətbuatı demok-
ratiya və aşkarlığın mühüm vasitəsi kimi bugünkü müstəqil dövlət və 
azad vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda müstəsna rol oynayır. Xalqı-
mızın azadlıq arzularının, müstəqillik ideallarının əks etdirilməsində, 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında, aktual problemlərin ictimai 
müzakirəyə çıxarılmasında Azərbaycan mətbuatının xidmətləri xü-
susi qeyd olunmalıdır.

Azərbaycan dövləti söz və ikir azadlığının təmin edilməsi, kütləvi 
informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndi-
rilməsi, mətbuat işçilərinin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılma-
sı istiqamətində ardıcıl tədbirlər görür. Son illərdə kütləvi informa-
siya vasitələrinə dövlət qayğışının artınlmasına, mətbuata maliyyə-
vergi güzəştlərinin verilməsinə, jurnalistlərin informasiya almaq 
azadlığının təmin edilməsinə yönəlmiş bir neçə fərman və sərəncam 
verilmişdir. Qəzetlərin dövlət nəşriyyatına olan borcları 2005-ci ilə 
qədər təxirə salınmış, onlara güzəştli şərtlərlə kredit verilməyə baş-
lanmışdır. Mətbuat sahəsində demokratik, liberal qanunvericilik ba-
zası yaradılmışdır. Azərbaycanda çoxşaxəli mətbuat və informasiya 
sistemi formalaşmışdır. Ölkədə yüzlərlə kütləvi informasiya vasitəsi, 
teleradio şirkətləri, informasiya agentlikləri, qəzet və jurnallar azad 
surətdə fəaliyyət göstərir.

Bu gün Azərbaycanda mətbuatın dövlət tənzimlənməsindən imti-
na edilib. Lakin həyat göstərir ki, mətbuatın ictimai tənzimlənməsinə 
və özünütənzimləməyə, mətbuat-dövlət, mətbuat-vətəndaş, mətbuat-
mətbuat münasibətlərinin sivil, demokratik yolla tənzimlənməsinə 
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ehtiyac vardır. Eyni zamanda, müasir beynəlxalq standartlara ca-
vab verən, peşəkar, qərəzsiz, obyektiv mətbuatın formalaşma-
sı və güclənməsi istiqamətində hələ bundan sonra da xeyli işlər 
görülməlidir.

İnanıram ki, Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayı, burada 
qəbul edilən qərarlar bütövlükdə cəmiyyət və jurnalistika qarşısın-
da dayanan mühüm vəzifələrin həlli yolunda vacib addım olacaq. 
Obyektivliyi və vətənpərvərliyi ilə seçilən mətbuat və ictimaiyyət 
nümayəndələrinin təmsil olunacağı Mətbuat Şurası demokratiyaya 
və söz azadlığına xidmət edən nüfuzlu quruma çevriləcəkdir.

Bir daha qurultayın işinə uğurlar diləyir, Azərbaycan jurnalistlərinə 
və mətbuat ictimaiyyətinə ən xoş arzularımı yetirirəm.

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Azərbaycan respublikasının Prezidenti Heydər 
əliyevin ıı Avrasiya media forumunun iştirakçılarına 

müraciəti
  

22 aprel 2003-cü il

Dost və qardaş Qazaxıstanın Almatı şəhərində ikinci dəfə keçirilən 
Avrasiya Media Forumunun iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamla-
yıram. 

Kütləvi informasiya vasitələri, mətbuat söz dövlətlərarası müna-
sibətlərin möhkəmlənməsində, xalqlar arasında mehriban dost-
luq əlaqələrinin qurulmasında, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın 
genişlənməsində, bəşəri dəyərlərin təbliği və yayılmasında tarixən 
çox böyük rol oynamışdır. 

Planetimizdə qloballaşmanın vüsət aldığı XXI əsrdə isə kütləvi 
informasiya vasitələrinin rolu, onların qarşısında duran vəzifələr 
qat-qat artmışdır və həmişəkindən daha məsuliyyətlidir. Mətbuat, 
elektron kütləvi informasiya vasitələri ölkələrin və xalqların ya-
xınlaşmasına daha fəal kömək etməklə, işgüzar və mədəni işbirliyi 
üçün yeni imkanlar açmaqla yanaşı, planetimizdə sülhə və əmin-
amanlığa ən böyük təhlükə olan beynəlxalq terrorizmə, ekstremizmə 
və təcavüzkar separatizmə qarşı mübarizənin də ön sırasında olmalı-
dır. Bu isə jurnalistlərdən yüksək peşəkarlıqdan əlavə, həm də həqiqi 
bəşəri, demokratik dəyərlərə sadiq qalmağı, hadisələrə və faktlara 
münasibətdə obyektiv mövqe tutmağı tələb edir. Çünki yeni dünya 
təfəkkürünün formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələri aparıcı 
rol oynayır. 

Uzun illərdir Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmış, 
ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş və 1 milyon qaçqın-köçkünü olan 
Azərbaycan terrorizmin və separatizmin ağır nəticələri, dünya birli-
yinin, beynəlxalq təşkilatların buna münasibətdə açıq-aşkar biganəlik 
göstərməsi, əksər hallarda isə problemə ikili standartdan yanaşması 
ilə bərabər, bir çox kütləvi informasiya vasitələrinin obyektivliyindən 
uzaq, qərəzli mövqeyindən də əziyyət çəkir. 

Belə mövqe son dərəcə təhlükəlidir və terrorizmə, ekstremizmə və 
təcavüzkar separatizmə, əslində, rəvac verir. Hesab edirəm ki, buna 
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yol verilməməsi hazırda həmin bəlalarla ən çox üzləşən Avrasiya və 
bu məkanın kütləvi informasiya vasitələri üçün xüsusilə vacibdir. 

Ümidvaram ki, Avrasiya jurnalistləri müasir kommunikasiya tex-
nologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə əməkdaşlığı, qarşı-
lıqlı informasiya mübadiləsini daha da genişləndirəcək, bəşəriyyət 
üçün böyük təhlükə doğuran bəlalara qarşı əlbir və barışmaz 
mübarizəyə, ən başlıcası isə, XXI əsrdə Avrasiya məkanında və 
bütünlükdə planetimizdə sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın 
daha da möhkəmləndirilməsi işinə öz sanballı töhfələrini verəcəklər. 
Sizi bir daha salamlayır, hamınıza can sağlığı və səadət, forumun 
işinə uğurlar arzulayıram. 
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Azərbaycan respublikasının mətbuat 
işçilərinə təbrik

21 iyul 2003-cü il 

Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi əlamətdar bayramınız - Milli Mətbuat Günü münasibətilə 

ürəkdən təbrik edir və hər birinizə ən səmimi arzularımı çatdırıram. 
Azərbaycan mətbuatı tarixi boyu daim mütərəqqi ictimai idealla-

rın carçısı kimi çıxış etmiş, xalqımızın ən ülvi arzularının reallaşma-
sına öz töhfəsini vermiş, onun müstəqillik amalının güclənməsində, 
mənəvi dəyərlərinin tərəqqisində, milli şüurun, mədəniyyətin forma-
laşmasında böyük rol oynamışdır. 

XX əsrin sonlarında yenidən dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş 
ölkəmizdə dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsində, demokratik 
prinsiplərin bərqərar olmasında, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu-
nun artmasında mətbuatımızın müstəsna xidmətləri danılmazdır. 

Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu 
prosesi uğurla həyata keçirilir. Respublika Konstitusiyasında de-
mokratiyanın əsas prinsiplərindən olan söz və fikir azadlığı təsbit 
olunmuşdur. 

Ölkəmizdə siyasi plüralizmin tələblərinə dönmədən əməl edilir. 
Söz, fikir və əqidə azadlığının təmin olunması, kütləvi informasiya 
vasitələrinin hərtərəfli inkişafı, onların sərbəst fəaliyyəti üçün zəruri 
şərait yaradılması Azərbaycanın dövlət rəhbəri kimi mənim qarşım-
da duran mühüm vəzifələrdəndir. 

 Yaşadığımız  informasiya  əsrində  əmiyyətin  aktual  
problemlərinin ictimailəşməsində, əhalinin müxtəlif təbəqələri 
arasında ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində, sivil dünyaya 
inteqrasiya prosesində özünəməxsus yeri olan kütləvi informasi-
ya vasitələrinin problemləri müstəqillik əldə edəndən sonra daim 
dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur.

Bu gün Azərbaycanda yüzlərlə mətbuat orqanı, informasi-
ya agentlikləri, teleradio şirkətləri müstəqil fəaliyyət göstərir və 
ölkələrimizin etibarlı media şəbəkəsini təşkil edirlər. Mətbuatın 
sərbəst fəaliyyəti, dünya təcrübəsindən bəhrələnməsi üçün münbit 
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şərait yaradılmış, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin 
yüksəldilməsi və hüquqlarının tam təmin edilməsi üçün bütün zəruri 
addımlar atılmışdır. 

Keçən illərdə Azərbaycan prezidentinin fərman və sərəncamları 
ilə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına mənfi təsir edən 
maneələr aradan qaldırılmış, mətbuatın dövlət tənzimlənməsindən 
imtina edilmiş, maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün qəzetlərin 
dövlət nəşriyyatına olan çoxmilyardlı borcları dondurulmuş, onlara 
əlavə olaraq güzəştli kreditlər ayrılmış və digər tədbirlər həyata ke-
çirilmişdir. 

Dövlətimiz ictimai əsaslarla formalaşdırılmış və mətbuatın 
fəaliyyətini tənzimləyən ictimai orqan kimi Mətbuat Şurasının ya-
radılmasına müsbət yanaşır və onun fəaliyyətinə mühüm əhəmiyyət 
verir. Milli Teleradio Şurasının təsis edilməsi ilə ölkəmizdə teleradio 
fəaliyyətinin müasir səviyyədə tənzimlənməsi, elektron KİV-lərin 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun fəaliyyəti təmin edilmişdir. 

Jurnalistika böyük zəhmət, xüsusisəy, professional yanaşma,hadi-
sələri obyektiv dəyərləndirmək və prosesləri düzgün analiz etmək 
bacarığı tələb edən sənətdir.

Azərbaycan prezidenti kimi mən mətbuat işçilərinin ağır və 
məsuliyyətli əməyini daim yüksək qiymətləndirmiş, mətbuatın inki-
şafı yolunda qarşıya çıxan problemlərin həll edilməsi üçün müntəzəm 
qayğı göstərmişəm və bundan sonra da göstərəcəyəm. 

Hər bir ölkədə demokratiyanın səviyyəsinin göstəricisi kimi, 
azad mətbuatın əsas vəzifəsi siyasi plüralizmi, söz və fikir azadlığını 
daha da dərinləşdirməkdən, vətəndaşların informasiya ehtiyaclarını 
ödəməkdən ibarətdir. Lakin bununla yanaşı, mətbuat cəmiyyətdəki 
mövcud çatışmazlıqları da güzgü kimi əks etdirməyi bacarmalı, 
müstəqil, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı-
na çevrilməli, həqiqət carçısı, insanları yüksək ideallara, humanist 
əməllərə səsləyən və səfərbər edən vasitə olmalıdır. 

Bu əlamətdar gündə əmin olmaq istədiyimi bildirirəm ki, zəngin 
və şərəfli inkişaf yolu keçmiş, mütərəqqi ənənələri ilə fərqlənən 
Azərbaycan mətbuatı üçün, onu təmsil edən jurnalistlər ordusu 
azad sözün şərəfini həmişə uca tutacaq, ölkəmizdə və beynəlxalq 
aləmdə baş verən hadisələrin ictimaiyyətin diqqətinə təqdim 
edilməsində, xüsusilə Azərbaycanın taleyüklü problemlərinin 
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beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əsl dövlətçilik vəvətəndaş-
lıq mövqeyindən çıxış edərək obyektivlik, yüksək peşəkarlıq və 
prinsipiallıq nümayiş etdirəcəkdir. 

Heydər əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
 ilham əliyev Ans şirkətlər qrupunun rəhbərlərini 

qəbul etmişdir  

4 may 2005-ci il 

Prezident İlham Əliyev onların işləri ilə maraqlandı və dedi:
Mən sizin verilişlərə baxıram, izləyirəm, həmişə olduğu kimi, 

çox yüksək səviyyədədir. Mən bunu bir dəfə demişəm, ANS tele-
kanalı Azərbaycanda aparıcı telekanaldır. Siz bu yüksək səviyyəni 
saxlayırsınız, öz müstəqilliyinizi saxlayırsınız. Bu, çox vacibdir. 
Artıq Azərbaycanda müstəqil mətbuat formalaşıbdır. Bu, bizim 
cəmiyyətimizin gələcək inkişafı üçün çox lazımdır. Bütün demokratik 
ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da mühüm rol oynayır. Bilirsi-
niz ki, sabiq Prezident Heydər Əliyev də bu məsələlərə daim böyük 
diqqət göstərirdi, kömək göstərirdi. Özü də baxmırdı ki, bu orqanlar 
hansı istiqaməti tutur, siyasi baxışları necədir. Çünki burada heç bir 
ayrı-seçkilik olmamalıdır. Biz ümumi dövlət qururuq. Qanunun ali-
liyi məsələsi çox mühümdür. Hər bir cəmiyyət, hər bir insan, hər bir 
mətbu orqan, öz fikrini sərbəst, azad şəkildə bildirməlidir. Bu siyasət 
indi də davam etdirilir və mən çalışıram ki, əgər ehtiyac varsa, bütün 
bu mətbu orqanlara kömək göstərim.

Mən istəyirəm ki, bu sahədə azadlıq olsun, sərbəstlik olsun. Çün-
ki hər bir demokratik cəmiyyətin formalaşmasında, güclənməsində 
kütləvi mətbuat mühüm rol oynayır. Ona görə demək istəyirəm ki, 
sizin telekanalın verilişlərinə maraqla baxıram. Xüsusilə tənqidi 
verilişlərə. Bu, mənim üçün də bir siqnaldır. Əlbəttə, Prezidentin 
müxtəlif mənbələrdən məlumatı var, yerlərdən, müxtəlif qurumlardan 
mənə məlumatlar daxil olur. Amma yeni bir baxış, məsələyə yeni bir 
yanaşma, hansı ki, sizin kanalınızda öz əksini tapıbdır, bu da çox va-
cibdir.

Onu da bilirsiniz ki, xalqımızın ümummilli lideri həmişə sizin ka-
nala baxandan sonra, o tənqidi verilişləri görəndə dərhal reaksiya ve-
rirdi, dərhal göstərişlər verirdi. Yəni bu daha çox faydalıdır, cəmiyyət 
üçün faydalıdır, fikir müxtəlifliyi, söz azadlığı mühüm amillərdir. Əgər 
biz doğrudan da demokratik cəmiyyət qurmaq istəyiriksə,  mənim 
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məqsədim bundan ibarətdir,  hamı bunu bilməlidir.
Mətbuata heç bir təzyiq olunmamalıdır. Şəxsən mən heç vaxt 

mətbuata qarşı heç bir addım atmamışam və atmayacağam da və 
heç vaxt məhkəməyə də verməyəcəyəm. Baxmayaraq ki, müxtəlif 
mətbuat orqanlarında mənim haqqımda da yalan və təxribat xarak-
terli məlumatlar mütəmadi qaydada verilir. Mən bunu özümə rəva 
bilmərəm, dövlət məmurlarına da, hökumət işində işləyənlərə də 
tövsiyə etmişdim ki, onlar da etməsinlər. Bu, bir keçid dövrüdür. 
Mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda bu sahədə normal 
münasibətlər yaranacaqdır.

Gərək mətbuat heç bir siyasi qüvvənin təsiri altına düşməsin. 
Müstəqil olsun, heç bir siyasi sifarişi yerinə yetirməsin, heç bir par-
tiyaya xidmət etməsin. Əgər biz inkişaf etmiş ölkələrin televiziya 
kanallarına və yaxud mətbuatına fikir versək görərik ki, orada əksər 
mətbuat heç bir partiyaya məxsus deyildir. Çox nadir hallarda bunlara 
rast gəlmək mümkündür. Amma əksər telekanallar müstəqildir, icti-
mai əsaslarla fəaliyyət göstərir. Əsas aparıcı qəzetlər də həmçinin. Bu, 
Azərbaycanda da yaranacaqdır. Sizin kimi kanalın fəaliyyəti məhz 
bu istiqamətdə atılmış addımları gücləndirir. Çünki siz müstəqil te-
lekanalsınız, heç bir siyasi qüvvəyə xidmət etmirsiniz. Sizin böyük 
təcrübəniz, Azərbaycanda özünəməxsus yeriniz var. Belələri nə qədər 
çox açılsa, bizim üçün o qədər də yaxşıdır. Mən ümid edirəm ki, bir 
neçə ildən sonra Azərbaycanda mətbuat tam mənada müstəqil olacaq, 
siyasi sifarişlərdən və siyasi partiyaların təsirindən çıxa biləcəkdir. 
Amma buna vaxt lazımdır və burada həm hökumətin üzərinə vəzifələr 
düşür, həm də mətbuatın məsuliyyəti artır.

Mən bu gün bu fikirləri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, biz bu yaxınlarda mətbuat gününü qeyd etdik. 
Hesab edirəm ki, bizim mətbuatımız bundan sonra da dövlətimizə, 
dövlətçiliyimizə xidmət edəcəkdir. Müxtəlif baxışlar ola bilər, necə 
deyərlər, müxtəlif siyasi tərəflər ola bilər, amma bizim bir vətənimiz 
var, bir müstəqil dövlətimiz var. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, hərə 
öz yerində bunu gücləndirək. Siz də bu işdə çox mühüm funksiyanı 
daşıyırsınız.

Mən dünən sizin «Xəbərçi» verilişinə baxanda öz çıxışımı da gör-
düm. Mən yenə də o fikirdə qalıram ki, doğrudan da siz gənclərimizin 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında çox mühüm rol oynayır-
sınız. Sizin mövqeyiniz var, vətəndaş mövqeyiniz var. Mən də bunu 
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dəstəkləyirəm və bəyənirəm. Bilirəm ki, sizin müxtəlif sahələrə dair 
mətbu orqanlarınız da çıxır. Bu da normal prosesdir. Yəni bu sahədə 
də təcrübəyə, çəkiyə malik bir qurumsunuz. Sizə yeni uğurlar arzu-
layıram. Arzu edirəm ki, siz bundan sonra da Azərbaycanın dövlət 
maraqlarına indiki kimi xidmət edəsiniz.

Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirən ANS 
şirkətlər qrupunun prezidenti Vahid Naxış dedi:

Cənab Prezident, çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz və bizimlə gö-
rüşdünüz. Doğrudan da, bu gün bu görüş lazım idi və yerinə düşür. 
Ona görə ki, son vaxtlar mediaya münasibət, demək olar ki, bir az 
fərqlidir. Ona görə ki, bunun bir tərəfini iqtidarla da bağlamaq olar, o 
biri tərəfini isə müxalifətlə bağlamaq olar. Bizim iqtidar tərəfdən çox 
böyük problemlərimiz onunla bağlıdır ki, bəzi məmurlar tərəfindən 
tənqidlərə və təhqirlərə məruz qalırıq. İkinci tərəfdən, peşə tərəfdən onu 
demək istəyirəm ki, lazım gələndə məmurlardan müsahibə ala bilmi-
rik. Onları tapa bilmirik və əksər hallarda onlar sadəcə olaraq müsahibə 
vermək istəmirlər. Bu da bizim işimizdə çox böyük problemlər yara-
dır. Niyə? Ona görə ki, bizim verilişlərimiz birtərəfli olur və bu da öz 
növbəsində, bizim obyektivliyimizə və qərəzsizliyimizə böyük zərbə 
vurur.

Biz uzun müddət özümüz yaratdığımız konsepsiya əsasında çalışı-
rıq və bu konsepsiya obyektivlik, qərəzsizlik və vicdanlılıq prinsipləri 
üzərində qurulubdur. Hər zaman çalışırıq ki, hər iki tərəfin mövqeyini 
səsləndirək, hər iki tərəfin mövqeyini göstərək. Lakin dediyim kimi, 
bu, son vaxtlar çox çətin başa gəlir. Yəni Sizdən müsahibə götürmək 
daha asandır, nəinki məmurlardan. Siz bu gün mətbuat üçün daha 
açıqsınız, nəinki bəzi məmurlar. Hansılar ki, doğrudan da, məlumat 
verməklə bu və ya digər sahədə hansısa bir problemin həllinə yardım-
çı ola bilərlər. Yaxud, hər hansı bir sahədə anlaşılmazlıq varsa, dəqiq 
məlumatla məsələni daha da aydınlaşdıra bilərik.

Mən təhqirlərlə əlaqədar məlumatı Sizə çatdırmaq istərdim. Son 
vaxtlar, doğrudan da Sizin dediyiniz kimi, rəhmətlik Prezidentimiz 
Heydər Əliyev tərəfindən, Sizin tərəfinizdən həmişə biz dəstək gör-
müşük. 1994-cü ildə bizim telekanalımız sonuncu dəfə bağlananda 
mən məhz Sizə müraciət etmişdim və rəhmətlik Prezidentimiz Heydər 
Əliyevlə bizim görüşümüzü Siz təşkil etmişdiniz. Onda o, bizim 
fəaliyyətimizi bərpa etmişdi və o gündən bu günə qədər bizə qarşı 
belə bir bağlanma təhlükəsi və yaxud hansısa bir təzyiqlər yox idi. La-
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kin sözsüz ki, müxtəlif səviyyələrdə təzyiqlər də olur. Bu, sadəcə ola-
raq bizim işimizdir, olmalıdır. Biz bunu bilirik və bu, bizim gündəlik 
fəaliyyətimizin bir hissəsidir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bəzi hal-
larda bu təzyiqlər öz həddini aşır və açıq təhqirlərə keçir. Sözsüz ki, 
belə olan təqdirdə biz aciz qalırıq və yalnız və yalnız dövlətimizin 
mövcud qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə məcbur oluruq.

İlham Əliyev: Əlbəttə ki, buna yol vermək olmaz. Heç bir təhqirlərə, 
təzyiqlərə yol vermək olmaz. Ümumiyyətlə, mətbuata aid olmayan 
məsələlərdə də bütün etik qaydalara riayət edilməlidir. Azərbaycan öz 
gələcəyini bu istiqamətdə görür. Biz artıq o çətin dövrdən çıxmışıq. 
Müstəqilliyimizin ilk illərində özbaşınalıq və anarxiya, saymamazlıq 
hökm sürürdü. Biz, Azərbaycan dövlətinin bütün vətəndaşları bundan 
çox böyük əziyyətlər çəkirdik. Bu gün Azərbaycan normal şəkildə in-
kişaf edir, demokratik inkişaf mövcuddur, ölkəmiz Avropa Birliyinə, 
Avropa strukturlarına inteqrasiya edir. Bizdə yeni mütərəqqi qanunlar 
qəbul edilir. Bizim mədəni həyatımız da çox zənginləşibdir. Belə olan 
halda, biz keçmişə qayıda bilmərik. Mən buna imkan verə bilmərəm.

Mən Azərbaycan dövlətinin demokratik inkişafının təminatçısıyam. 
Heç cür imkan verə bilmərəm ki, cəmiyyətimizdə yenidən qeyri-
normal, qeyri-etik münasibətlər üzə çıxsın. Buna yol vermək olmaz. 
Xüsusilə mətbuatla münasibətlərdə çox təmkinli olmaq lazımdır, 
dözümlü olmaq lazımdır. Mətbuata heç vaxt hücum etmək olmaz. 
Xüsusilə dövlət işində işləyənlər tərəfindən, məmurlar tərəfindən, 
digər vəzifəli şəxslər tərəfindən bu, yolverilməzdir. Mən yenə də 
deyirəm ki, özüm heç vaxt bunu etməmişəm, etməyəcəyəm də və bü-
tün məmurlara deyirəm ki, məndən nümunə götürsünlər.

Bu məsələyə bu yaxınlarda keçirdiyim müşavirədə də toxunuldu. 
Mən də sizin fikirlərinizi bölüşürəm. Bizim nazirlərə də dedim ki, ge-
din, mətbuatla işləyin, müsahibə verin, bizim siyasətimizi izah edin. 
Azərbaycanın reallıqlarını, gerçəkliklərini əhaliyə, tamaşaçılara çat-
dırın. Çünki tamaşaçılarımızın hüququdur ki, bilsinlər hökumət necə 
işləyir, nazirlər necə işləyir, hansı məsələlər həll olunur, çatışmayan 
hansı cəhətlər var. Biz gərək bunu təmin edək.

Mən həmişə, keçmişdə də, bu gün də, mətbuat üçün açıq olmuşam. 
Baxmayaraq ki, Prezidentin çoxlu vəzifələri var və iş cədvəlim də 
çox gərgindir. Amma bütün hallarda mənə müraciət olunanda heç vaxt 
imtina etməmişəm. Çünki bu, belə olmalıdır və normal cəmiyyətlərdə 
belə olmalıdır. Ona görə mən yenə də demək istəyirəm ki, mətbuata 
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münasibətdə kobudluğa yol vermək olmaz, təhqirlərə yol vermək ol-
maz. Əksinə, hamı çalışmalıdır ki, Azərbaycanda mətbuat daha da 
inkişaf etsin. Çünki bizim ölkəmiz gəncdir. Əlbəttə, bizim böyük tari-
ximiz var, zəngin mədəniyyətimiz var, çox şanlı tariximiz var. Amma 
müstəqil dövlət kimi biz gəncik. Gənc müstəqil dövlətdə mətbuat da 
gəncdir.

Keçmiş sovet dövründə Azərbaycanda mətbuat yox idi. Biz kom-
munist sistemində yaşayanda olana mətbuat demək olmazdı. O, ide-
oloji sistemin, yaxud da proqramın tərkib hissəsi idi. Ona görə bizdə 
mətbuat sıfırdan yaranır, yenidən başlayır. Əlbəttə ki, bunun çətinlikləri 
var. Mətbuatın qüsurları var. Mən deyə bilmərəm ki, burada vəziyyət 
bizi tam qane edir. Amma gərək biz reallıqla da hesablaşaq. Biz indiki 
bütün mətbu orqanlardan yüksək peşəkarlıq, yüksək səviyyə, yaxud 
da yüksək etika nümunələri gözləyə bilmərik. Buna vaxt lazımdır.

Yenə də deyirəm, sizin kimi müstəqil telekanalın fəaliyyəti 
məhz bu istiqamətdə də çox vacib bir addımdır. Necə deyərlər, si-
zin fəaliyyətiniz və mövcudluğunuz başqa yeni mətbu orqanlar 
üçün də bir yol göstərir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütövlükdə, 
cəmiyyətimizdə bu fikirlər kifayət qədər yüksək səviyyədə qarşılanır. 
Amma ayrı-ayrı hadisələr ümumi mənzərəyə ləkə gətirməməlidir.

Əlbəttə, mətbuatın da məsuliyyəti vacibdir. Bəzi hallarda bu 
sahədə də müəyyən narazılıqlar mövcuddur. Amma, yenə də deyirəm, 
dövlət işində, hökumət işində çalışan hər bir insan gərək bu prinsipləri 
rəhbər tutsun. Əgər Prezident bu mövqedədirsə, onun tabeçiliyindəki 
məmurlar lap belə fikirdə olmasalar da, bu siyasəti aparmalıdırlar. 
Yox, aparmasalar, mən onları dəyişəcəyəm. Çünki həm xarici, həm 
də daxili siyasəti biz müəyyən edirik və bütün məsuliyyəti də Pre-
zident kimi mən öz üzərimə götürmüşəm. Azərbaycanda baş verən 
bütün hadisələr, - tutaq ki, bilavasitə bununla əlaqəm olmasa da, - 
cəmiyyətimizin, inkişafımızın müsbət və mənfi tərəfləri yenə də Prezi-
dentin adı ilə bağlıdır. Bu məsuliyyəti dərk edirəm. Mən buna hazıram 
və əlimdən gələni etməyə çalışacağam ki, bütün sahələrdə ölkəmiz 
müasirləşsin, demokratik dövlətə çevrilsin, insanlar rahat yaşasın, 
münasibətlər normal müstəvidə inkişaf etsin və Azərbaycan xalqının 
rifah halı yaxşılaşsın.
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Azərbaycan milli mətbuatının 130 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley mərasimində Azərbaycan

 respublikasının Prezidenti ilham əliyevin nitqi 

21 iyul 2005-ci il

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz jurnalistlər!
Sizin hamınızı milli mətbuatımızın 130-cu ildönümü münasibətilə 

ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə Azərbaycanda 

ilk qəzet çapdan çıxmışdır. «Əkinçi» qəzetinin çapdan çıxması mil-
li 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.

Azərbaycan Sovet İttifaqı tərkibində yaşamağa başlayanda 
mətbuat demək olar ki, çox aşağı səviyyədə idi. Təbii ki, o dövrün 
ideoloji çərçivələri icazə vermirdi ki, Sovet Azərbaycanında söz 
azadlığı tam bərqərar olunsun. İdeoloji çərçivələr imkan vermirdi 
ki, mətbuat hərtərəfli inkişaf etsin. Totalitar dövlətin əlamətlərindən 
biri də söz azadlığının mövcud olmamasıdır. Amma buna baxma-
yaraq, o illər ərzində bizim jurnalistikamız və jurnalistlərimiz çox 
səmərəli işləmişlər. Bilirsiniz, hər bir ideoloji çərçivəni tətbiq etmək 
olar, ancaq əgər istedad varsa, o, özünü göstərəcəkdir. O illər ərzində 
Azərbaycanda yüzlərlə qəzet, jurnal çıxırdı və onların Azərbaycanın, 
xalqımızın təbliğ olunmasında çox mühüm rolu var idi. O illərdə 
Azərbaycan Sovet İttifaqı çərçivəsində o qədər də tanınmırdı. Ona 
görə bizim haqqımızda gedən hər bir məlumat, hər bir yazı, hər bir 
məqalə Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda yaşayan insanları daha 
da tanıdırdı.

Azərbaycanın tanınmasında xalqımızın lideri Heydər Əliyevin 
çox mühüm rolu olmuşdur. 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda gedən geniş quruculuq işləri, iqtisa-
di inkişaf, yeni müəssisələrin, fabriklərin, zavodların, mədəniyyət 
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ocaqlarının tikilməsi, Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin 
keçirilməsi sovet mətbuatının, eyni zamanda dünya mətbuatının 
diqqətini Azərbaycana yönəltmişdir.

1970-ci illərdə Azərbaycan mətbuatında çox cəsarətli yazılar, 
məqalələr dərc edilirdi. Bəzi hallarda bu yazılar Sovet İttifaqının 
rəhbərliyi tərəfindən çox böyük tənqidlə qarşılanırdı. İndi biz ha-
mımız yaxşı bilirik ki, başqa müttəfiq respublikalarla müqayisədə 
Azərbaycanda heç vaxt dissident hərəkatı olmamışdır. Ona görə olma-
mışdır ki, burada ayrı fikirdə olan insanlara, milli ruhun tərbiyə olun-
masında mühüm işlər görmüş insanlara rəhbərlik tərəfindən həmişə 
böyük qayğı və diqqət göstərilmişdir. Ona görə də Azərbaycanda 
belə insanlardan heç biri nə həbs edilmiş, nə də təqib olunmuşdur. 
Belə meyllər var idi, cəmiyyətdə bu əhval-ruhiyyə var idi. Şübhəsiz 
ki, sadəcə olaraq, Heydər Əliyevin milli dəyərlərə olan bağlılığı, 
münasibəti ideoloji dəyərlərə olan münasibətindən qat-qat yüksək 
idi.

Azərbaycanın müstəqil mətbuatı, demək olar ki, müstəqilliyimiz 
bərpa olunandan sonra, yaxud da ondan bir qədər əvvəl yaranmağa 
başladı. Bu da çox maraqlı və əhəmiyyətli bir proses idi. Həmin pro-
ses bu gündə davam edir. Sovet İttifaqının dağılması və ondan əvvəlki 
dövr, milli hərəkatın güclənməsi, Azərbaycan xalqının birləşməsi və 
milli həmrəyliyin nümayişi, əlbəttə, bizim mətbuatımıza da güclü 
təsir göstərirdi. Bəzi hallarda bizim yeni yaranan mətbuat bu işdə 
aparıcı rol oynayırdı. Milli hərəkatın yaranmasında Azərbaycanın 
mətbuatı, azad mətbuatın rolu çox yüksək olub və biz bunu həmişə 
yadda saxlamalıyıq.

O dövr üçün söz azadlığı bir yenilik idi. Şübhəsiz ki, insanlar o 
söz azadlığına hələ öyrəşməmişdilər. Hər bir tənqidi yazı, məqalə 
böyük maraq doğururdu. Biz hamımız xatırlayırıq ki, o illərdə, 1990-
cı illərin əvvəllərində qəzet köşklərində böyük növbələr yaranırdı, 
hamı istəyirdi ki, qəzetləri alsın, oxusun. Bu, ümumi bir ənənə idi. 
Təbii ki, vaxt keçdikcə bu maraq da azalır və bu da təbiidir. Ancaq 
bu gün Azərbaycan jurnalistikası, hesab edirəm ki, öz yeni dövrünü 
yaşayır.

Bu gün Azərbaycanda, sözün əsil mənasında, müstəqil mətbuata 
böyük ehtiyac var. Azərbaycanda mətbuatın müstəqilliyi cəmiyyətin 
sifarişidir. Mən hesab edirəm ki, mətbu orqanlar bəzi siyasi dairələrin 
təsirindən çıxmalıdır və sözün əsil mənasında müstəqil olmalıdır. 
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Biz çox şeyi Avropadan öyrənirik, Avropaya inteqrasiya edirik və 
bu, bizim siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Hesab edirəm 
ki, bu sahədə də öyrənməyə ehtiyac var.

Bu gün Azərbaycanda mətbuat azadlığı, söz azadlığı var. 
Azərbaycanda senzura 1998-ci ildə aradan götürülmüşdür. 1992-ci 
ildə tətbiq olunan senzura 1998-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən 
ləğv edildi. 1990-cı illərin əvvəllərində mətbuata qarşı dözümsüzlük 
halları kifayət qədər çox idi. Bəzi vəzifəli şəxslərin əsəbləri dözmür-
dü. Yəqin ki, bu, bütün dövrlərə aid olan məsələdir.

Ona görə mətbuata diqqət, qayğı göstərmək hər bir vəzifəli 
şəxsin borcudur və vəzifəsidir. Hər bir vəzifəli şəxs, xüsusilə bö-
yük səlahiyyətlərə malik olan şəxs gərək dözümlü olsun, tənqidə 
dözümlü olsun. Bəzi hallarda təhqirə də dözümlü olmalıdır. Bu da 
dövrün əlamətidir. Bu da ötüb keçəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, 
bu gün Azərbaycanda formalaşan güclü mətbuat bir neçə ildən son-
ra keyfiyyətcə daha da yüksək səviyyəyə çatacaqdır. Prezident kimi 
mən öz fəaliyyətimdə bu prinsipləri rəhbər tuturam. Bilirsiniz ki, 
məmurlara, vəzifəli şəxslərə dəfələrlə tövsiyə etmişəm ki, mətbuatı 
məhkəməyə verməsinlər, çalışsınlar ki, mətbuatla sıx əlaqədə olsun-
lar.

Azərbaycanda bu gün böyük işlər görülür. Həm xarici siyasətdə 
uğurlar var, həm də daxildə iqtisadi inkişaf çox yüksək sürətlə 
gedir. Əlbəttə, biz çalışmalıyıq ki, görülən bütün işlər haqqında 
cəmiyyətimizə dolğun məlumat çatdıraq. Eyni zamanda, mövcud 
olan problemləri də tam şəkildə diqqətə çatdıraq. Mətbuatda gedən 
tənqidi materiallar mənim fəaliyyətimə də köməkdir. Mən bəzi şeyləri 
belə verilişlərdən, məqalələrdən götürürəm. Bu, çox önəmlidir. İqti-
darla mətbuat arasında daim əlaqə, ünsiyyət olmalıdır. Mən bunun-
la demək istəmirəm ki, bu əlaqə daim çox xoş olmalıdır, yaxud da 
müsbət olmalıdır. Yox. Amma bu, olmalıdır.

Biz hamımız, Azərbaycan vətəndaşları çalışmalıyıq ki, ölkəmiz 
daha da güclənsin, daha da müasirləşsin. Azərbaycanda dünyada 
mövcud olan ən yüksək texnologiyalar tətbiq olunsun, o cümlədən 
ictimai həyatda da. Ona görə bəzi tənqidi yazılar, gərək o yazıların 
personajlarını qıcıqlandırmasın və biz bu dözümlülüyü gərək nüma-
yiş etdirək.

«Monitor» jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli bi-
zim hamımızı çox sarsıtdı. Bu, Azərbaycanın demokratik inkişafına 
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vurulmuş zərbə idi. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, bu cinayət tezliklə 
açılsın və cinayəti törətmiş insanlar məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Ən 
önəmlisi budur ki, bu cinayəti sifariş edən qüvvələr ifşa olunsun. Bu 
istiqamətdə hüquq mühafizə orqanları çox gərgin işləyirlər. Artıq il-
kin məlumatlar var və ictimaiyyət bu barədə məlumatlandırılır. Ümid 
edirəm ki, bu cinayətin üstü açılacaqdır. Bu, bizim hamımız üçün 
lazımdır. Təkcə Elmar Hüseynovun ailə üzvlərinə, yaxud da onun 
qohumlarına, dostlarına, həmkarlarına yox, bizim cəmiyyətimizə la-
zımdır. Bu ləkə Azərbaycanın üzərindən götürülməlidir və biz çalı-
şacağıq ki, bu cinayət tezliklə açılsın.

Bu gün mətbuat, eyni zamanda, təbliğat funksiyasını daşıyır. 
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan uzun müddət informasiya blo-
kadasında 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.

Bu gün Ermənistan Azərbaycana bütün sahələrdə uduzur. Bizim 
siyasi, diplomatik səylərimiz nəticə verir. Danışıqlar prosesində 
bizi qane edən meyllər görünməkdədir. İqtisadi inkişaf baxımından 
ümumiyyətlə, müqayisə ediləsi deyil. Həmçinin gələcək perspektivlər 
baxımından müqayisə ediləsi deyil. Belə olan halda, erməni 
təbliğatının gündəliyinə yeni bir mövzu düşübdür: Azərbaycanı 
qeyri-demokratik ölkə kimi dünyaya təqdim etmək, Azərbaycanı 
ləkələmək və nəticə etibarilə dünya birliyinə, dünya ictimaiyyətinə 
sübut etmək ki, ermənilər belə «antidemokratik», «avtoritar» dövlətdə 
yaşaya bilməzlər. Bu, tamamilə yanlış bir tezisdir və bunun səbəbi 
də aydındır. Biz gərək buna qarşı mübarizə aparaq. Biz Ermənistanın 
təbliğatı ilə daim mübarizə aparırıq. Beynəlxalq təşkilatlarda, bütün 
beynəlxalq forumlarda öz sözümüzü deyirik və artıq bunun nəticələri 
də göz qabağındadır. Beynəlxalq təşkilatların qərarları artıq reallığı 
əks etdirir. Amma mətbuatın gücü tamamilə başqadır. Ona görə bi-
zim mətbuatımızın internet vasitəsilə dünya birliyinə ingilis dilində, 
başqa dillərdə həqiqəti çatdırması çox önəmlidir. Onu da bilirik ki, 
Azərbaycanda dərc olunan məqalələr Ermənistanda böyük diqqətlə 
izlənilir və biz düşmənə imkan verməməliyik ki, orada Azərbaycan 
haqqında yanlış təsəvvür yaransın.

Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə milli mətbuatımız daha da inkişaf 
edəcək, dövlət, hökumət tərəfindən lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Siz 
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bilirsiniz ki, öndərimiz Heydər Əliyev mətbuata daim böyük diqqətlə 
yanaşırdı. Mətbuatın maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə, 
ümumiyyətlə, mətbuata qayğısı həmişə hiss olunurdu. Mən çalışıram 
ki, öz tərəfimdən bunu davam etdirim. İndi nə dərəcədə müvəffəq 
olmuşam, bunu demək mənim üçün çətindir. Amma 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.

Yenə də deyirəm, bəzi məqalələr kimisə narazı sala bilər, kiminsə 
şərəf və ləyaqətini alçalda bilər. Əlbəttə, hər bir insanın qəlbi var, 
ürəyi var, duyğuları var. Amma biz bilməliyik ki, əgər demokratik 
cəmiyyət, ölkə yaratmaq istəyiriksə, bu mərhələdən də keçməliyik. 
Ümid edirəm ki, bu mərhələ çox çəkməyəcək və mətbuatımız dünya 
standartlarına cavab verəcəkdir.

Əziz dostlar, bu bayram münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik 
etmək istəyirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar diləyirəm. 

Sağ olun.
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ictimai televiziya və radio yayımları şirkətinin 
fəaliyyətə başlamasına həsr olunmuş təntənəli 

mərasimdə Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
ilham əliyevin nitqi 

29 avqust 2005-ci il

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Azərbaycanda ictimai televi-

ziya yaranır və bu gün fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu münasibətlə si-
zin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, ictimai televiziya 
Azərbaycanın televiziya məkanında özünəməxsus yerini tutacaq və 
qısa müddət ərzində tamaşaçıların rəğbətini qazanacaqdır.

Mən bu gün televiziyadakı avadanlıqla tanış oldum, yaradıcı 
kollektivlə tanış oldum. Deyə bilərəm ki, burada quraşdırılan ava-
danlıq ən yüksək standartlara cavab verir. Artıq demək olar ki, tele-
viziya fəaliyyətə hazırdır.

İctimai televiziyanın yaranma tarixi bizim hamımıza bəllidir. Bu 
barədə çox danışmaq istəməzdim. Hesab edirəm ki, televiziyanın bu 
il yaranması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, 
ictimai televiziyanın yaranması Azərbaycanın Avropa Şurası qarşı-
sında götürdüyü öhdəliklərdən biri idi. Biz bunu etməliydik. Ancaq 
eyni zamanda, televiziyanın yaranması bir zərurət idi. Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən müxtəlif kütləvi informasiya orqanları, o cümlədən 
televiziya kanalları əhaliyə kifayət qədər dolğun məlumat çatdırırlar. 
Ancaq tam şəkildə müstəqil ictimai televiziyaya da böyük ehtiyac 
var idi.

Mən bu barədə öz fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm və bir daha 
demək istəyirəm ki, Azərbaycanda sözün əsil mənasında müstəqil 
mətbuata, KİV-ə böyük ehtiyac vardır. İctimai televiziyanın ya-
ranması bu istiqamətdə atılan çox böyük və önəmli bir addımdır. 
Mən ümid edirəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanda, sözün əsil 
mənasında, müstəqil KİV yaranacaqdır.

Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır. Ölkəmiz bir ictimai quru-
luşdan digər ictimai quruluşa addımlayır. Belə olan halda, təbii ki, 
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ilk mərhələdə mətbuat orqanlarına siyasi təzyiqlər daha çox olur. 
Mətbuatın böyük əksəriyyəti siyasi dairələrin təsiri altındadır. Yenə 
də demək istəyirəm ki, bəlkə də bu, təbii prosesdir. Ancaq hər bir 
mərhələnin sonu var, son həddi var. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın  
hərtərəfli inkişafı, Azərbaycanda gedən siyasi proseslər, demok- 
ratikləşmə prosesləri ölkəmizə yeni ab-hava gətirəcəkdir.

Azərbaycanın ictimai həyatı kifayət qədər zəngindir. Azərbaycanda 
baş verən hadisələr, o hadisələrin təhlili, regionda gedən proseslər və 
Azərbaycanın bu proseslərdə rolu və əhəmiyyəti, əlbəttə, böyük maraq 
doğurur. Şübhəsiz ki, ictimai televiziyanın fəaliyyəti bu istiqamətdə 
çox maraqlı olacaqdır. Eyni zamanda, ümid edirəm ki, ölkəmizi ən 
çox narahat edən problemlər də televiziyanın fəaliyyətində böyük 
yer tutacaqdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
ölkəmizin üzləşdiyi problemlər, işsizlik, yoxsulluq, korrupsiya ilə 
mübarizə, demokratik və hüquqi dövlətin qurulması prosesi və s. 
cəmiyyətimizin əsas hissəsini narahat edən məsələlərdir.

Ölkəmizin milli maraqlarının qorunması işində mətbuatın böyük 
rolu vardır. Biz dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, bəzi hallarda Azərbaycan 
mətbuatında müəyyən informasiyanın çıxması bölgədə əks-səda 
doğurur. Biz bu məsələdə də çox həssas olmalıyıq. Bilməliyik ki, 
Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Ölkəmizdə gedən həm 
mənfi, həm də müsbət proseslər şübhəsiz ki, düşmən tərəfindən 
izlənilir və buna ciddi reaksiya verilir.

Mən öz işimdə mətbuata həmişə dəstək verməyə çalışmışam. Bu 
gün də bu siyasəti aparıram. Hesab edirəm ki, qəbul edilmiş qərarlar 
bunun əyani sübutudur. Gələcək fəaliyyətimdə də çalışacağam ki, 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mətbuat orqanlarına öz köməyimi, 
dəstəyimi verim. Mən əminəm ki, normal, hüquqi, demokratik 
dövlətin qurulması işində KİV-lərin çox böyük əhəmiyyəti var və bu 
əhəmiyyət getdikcə artır.

Azərbaycan parlament seçkiləri ərəfəsindədir və bəzi hallar-
da ictimai televiziyanın məhz bu ərəfədə yaranması da parlament 
seçkiləri ilə əlaqələndirilirdi. Şübhəsiz ki, bu amil də var. Lakin par-
lament seçkiləri noyabrın 6-da olacaq, ancaq ictimai televiziyanın 
qarşısında böyük vəzifələr durur və onun qarşısında böyük yol var. 
Əlbəttə, seçkilərlə bağlı televiziyanın fəaliyyəti çox böyük önəm da-
şıyır. Mən əminəm ki, deputatlığa bütün namizədlər ictimai televi-
ziya vasitəsilə öz seçicilərinə birbaşa müraciət edəcəklər və onların 
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hamısına eyni şərait yaradılacaqdır.

Mən ümid edirəm ki, ictimai televiziya Azərbaycanda özünəməxsus 
və çox önəmli yerini tutacaqdır. Yenə də demək istəyirəm, ümidva-
ram ki, tamaşaçıların rəğbətini qazanacaq və gələcəkdə ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafı üçün öz mühüm rolunu oynayacaqdır.

Mənə verilən məlumata görə, televiziyada işləyən mütəxəssislərin 
hazırlıq səviyyəsi, peşəkarlıq səviyyəsi də çox yüksəkdir. Ümid 
edirəm, bütün bu amillər imkan verəcək ki, ictimai televiziya 
Azərbaycanın teleməkanında çox önəmli rol oynayacaqdır.

Mən ictimai televiziyanın fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram. Tele-
viziyada çalışanlara cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm 
ki, Azərbaycan mətbuatı, televiziyası inkişaf etsin və xalqımıza 
ləyaqətlə xidmət etsin. Bayramınız bir daha mübarək olsun. 

Sağ olun.
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 «Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və 
beynəlxalq qanunlar kontekstində» mövzusunda 
keçirilən Beynəlxalq konfransın iştirakçilarına

16 noyabr 2007-ci il.

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi - Söz Azadlığını Müdafiə Fondu ilə Bolqarıstanın  «Assosi-

asiya Bulqariya» Təşkilatının birlikdə təşkil etdiyi  «Azərbaycanda 
söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində» 
beynəlxalq konfransın iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. 

Bu gün Azərbaycan Respublikasında dinamik iqtisadi inkişafla 
yanaşı demokratiyanın genişləndirilməsi, insan hüquqlarının qorun-
ması, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması sahəsində mühüm işlər 
görülür. Demokratik dövlət quruculuğu prosesində söz və mətbuat 
azadlığı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Azad mətbuat, siyasi plüra-
lizm demokratiyanın əsas sütunlarından biridir və dünyanın heç bir 
ölkəsində vətəndaş cəmiyyəti bunsuz təsəvvür edilə bilməz. 

Son illərdə Azərbaycanda azad mətbuatın çərçivəsini 
genişləndirmək, ona zəruri maddi baza və əlverişli siyasi mühit 
təmin etmək, fəaliyyətini stimullaşdırmaq dövlət siyasətinin prio-
ritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkədə kütləvi informa-
siya vasitələri ilə cəmiyyət arasında münasibətlərin nizamlanması, 
mətbuatın özünütənzimləmə mexanizminin təmin edilməsi, iqtisa-
di və maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxsaylı 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Avropa standartlarına uyğun bir sıra 
yeni qanunlar qəbul olunmuş, milli mətbuatımızın 130 illik yubile-
yi dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilmiş, Mətbuat Şurası, İctimai 
Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti yaradılmışdır. Bütün bunlar 
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrini gücləndirmiş, onların 
ictimai həyatdakı rolunu artırmışdır. 

Eyni zamanda, mətbuatın inkişafı sahəsində Azərbaycanda bəzi 
problemlər də mövcuddur. Cəmiyyətdə sağlam tənqidə dözüm-
lü münasibət yaradılması, mətbuatın maddi-texniki bazasının və 
peşəkarlığının yüksəldilməsi, jurnalistlərin etik normalara əməletmə 
vərdişlərinin gücləndirilməsi həm dövlət, həm də jurnalist təşkilatları 
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qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Demokratik cəmiyyətin inkişafı-
na xidmət edən müstəqil mətbuatın fomalaşdırılması və inkişafı bu 
işə bütün aidiyyəti qurumların xüsusi və məsuliyyətli yanaşmasını 
tələb edir.

İnanıram ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin, 
Azərbaycanın və müxtəlif ölkələrin tanınmış media mənsublarının 
iştirak etdiyi bu mötəbər konfrans milli mətbuatımızın inkişafına 
mühüm töhfə verəcəkdir.

Sizə ən xoş arzularımı çatdırır və konfransın işinə uğurlar dilə-
yirəm.

ilham əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti
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Prezident ilham əliyev  «Azərbaycan» nəşriyyatında 
istifadəyə verilmiş rəngli ofset çap kompleksi ilə 

tanış olmuşdur

 9 oktyabr 2008-ci il

Dövlət başçısına məlumat verildi ki, 1250 kvadratmetr sahəsi 
olan kompleksdə Almaniya istehsalı olan  «KBA COMET» çap ava-
danlığı quraşdırılmışdır.

Prezident İlham Əliyev yeni kompleksdə qəzet çapı ilə tanış oldu, 
görülən işlərdən razılığını bildirdi.
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əlAvə sənədlər

Azərbaycanda milli mətbuatın yaradılmasının
125 illiyi haqqında Azərbaycan respublikası 

Prezidentinin fərmanı

Azərbaycanın ictimai həyatının ən mühüm hadisələrindən biri 
olan milli mətbuatın formalaşması XIX əsrin ortalarına təsadüf edir. 
Azərbaycan və eləcə də bütün Şərq aləmi üçün tamamilə yeni siyasi, 
mədəni və elmi ünsiyyət vasitəsi olan mətbuatın yaranması əslində 
ölkədə gedən mühüm ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni proseslərlə, 
o cümlədən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və yeni tipli 
məktəbin təşəkkül tapması ilə sıx bağlıdır.

1832-ci ildə  «Tiflis əxbarı» qəzeti və 1845-ci ildə  «Zaqafqazski 
vestnik» qəzetinə  «Qafqazın bu tərəfin xəbəri» adlı azərbaycanca 
buraxılan əlavə milli mətbuatın yaradılması istiqamətində atılmış ilk 
addımlar olmuşdur. Rəsmi bülleten xarakteri daşıyan həmin nəşrlər 
sözün əsl mənasında hələ qəzet adlandırıla bilməzdi.

Milli mətbuatımızın bünövrəsi 1875-ci il iyulun 22-də  «Əkinçi» 
qəzetinin ilk nömrəsinin nəşri ilə qoyuldu. Bütün Qafqazda böyük 
əks-səda doğuran bu qəzetin naşiri də, redaktoru da, korrektoru da 
Azərbaycan milli maarifçilik hərəkatının banilərindən biri, təbiətşünas 
alim Həsən bəy Zərdabi idi. Qəzetin ərsəyə gəlməsində Mirzə Fətəli 
Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər ağa Gorani 
və başqa ziyalıların böyük xidmətləri olmuşdur. Dövrünün görkəmli 
maarifçiləri olan bu şəxsiyyətlər  «Əkinçi» qəzeti səhifələrində öz 
maarifçi və demokratik ideyalarını təbliğ edərək, ictimai, siyasi və 
bədii fikrin inkişafına böyük təsir göstərmişlər. 

Mütərəqqi ideyaların carçısı və tribunası olan  «Əkinci» elm, 
maarif və mədəniyyətin, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafına, yeni 
tipli məktəblərin yaradılmasının zəruriliyinə aid materiallar dərc 
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edirdi. Qəzetin qazandığı ən böyük uğurlar ilk növbədə onun dilinin 
xalq dilinə yaxın, sadə və səlis olması idi. Xalqın elmi və mədəni 
cəhətdən tərəqqi etməsi uğrunda çalışan  «Əkinçi» qadın azadlığı və 
qadın təhsili ideyasını təbliğ edən ilk Azərbaycan qəzeti olmuşdur. 
O, dini mövhumata, xurafata və cəhalətə qarşı kəskin çıxışlar edirdi. 
Qəzetdə təbiət elmləri və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı elmi-
kütləvi məqalələr verilirdi.  «Əkinçi» Azərbaycandan kənarda da 
Gürcüstan, Dağıstan, Özbəkistan və başqa yerlərdə yayılırdı. 

Milli demokratik mətbuatın  «Əkinçi» qəzeti tərəfindən bəyan 
edilmiş başlıca prinsipləri - maarifləşmə, müasirləşmə, məfkurə saflı-
ğı, ümummilli məqsədlərin təbliği, bəşəri dəyərlərin milli ənənələrlə 
üzvi vəhdəti, ədəbi dilin danışıq dilinə yaxınlaşdırılması, hadisələrin 
obyektiv işıqlandırılması Azərbaycanda milli demokratik mətbuatın 
gələcək inkişafı üçün təməl daşları rolunu oynadı. 

1877-ci ildə  «Əkinçi» qəzeti bağlandıqdan sonra müxtəlif səylər 
göstərilməsinə baxmayaraq ölkəmizdə bir müddət azərbaycanca 
mətbu orqan çıxmamışdır. Ölkədə cərəyan edən ictimai proseslər və 
cari məsələlər bir müddət yerli rusdilli mətbuatda öz əksini tapırdı. 
Bakıda rus dilində çıxan ilk qəzet isə birinci nömrəsi 1871-ci ilin 
mart ayında işıq üzü görən  «Bakinski listok» olmuşdur. 1876-cı ildə 
ikinci rusdilli qəzet  «Bakinskiye izvestiya» nəşrə başlamışdır. Rus-
dilli qəzetlər içərisində daha uzunömürlü olmuş  «Kaspi»nin 1897-
ci ildən etibarən naşirliyini Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz üzərinə 
götürmüş və təxminən həmin dövrdən onun redaktoru Əlimərdan 
bəy Topçubaşov, sonralar isə Əli bəy Hüseynzadə olmuşdur. Rus 
dilində nəşr edilən qəzetlər Azərbaycan səhifəsi yaratmaq təşəbbüsü 
göstərsələr də buna nail ola bilməmişlər.

1879-cu ildə Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə Tiflisdə  «Ziyayi Qafqa-
ziyyə» qəzetini çıxarmağa nail olmuşdur. Qəzetin cəmi 104 nömrəsi 
çıxdıqdan sonra 1880-ci ildə o, çapını dayandırmışdır. 1883-1891-ci 
illərdə Tiflisdə  «Əkinçi» üslubunu davam etdirən  «Kəşkül» qəzeti 
və jurnalı çıxırdı.

XX əsrdə isə Azərbaycan dilində çıxan ilk qəzet Məmmədağa 
Şaxtaxtinskinin 1903-cü ildə Tiflisdə buraxdığı ictimai-siyasi, iqtisa-
di, elmi, ədəbi  «Şərqi-rus» qəzeti olmuşdur. Qəzetin Azərbaycanda 
ictimai fikir tarixinin inkişafında xüsusi yeri olmuşdur. Qəzetdə 
dünyəvi elmlər, ana dili, qadın azadlığı ilə bağlı mütərəqqi fikirlər 
öz əksini tapırdı.  «Şərqi-rus» qəzeti Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə 
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Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, Ömər Faiq Nemanzadə, Hüseyn Ca-
vid, Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Əli Nəzmi kimi 
böyük maarifçiləri öz ətrafında birləşdirə bilmişdi. Qəzetin ən böyük 
xidmətlərindən biri də Cəlil Məmmədquluzadəni bir jurnalist kimi 
üzə çıxarması oldu. O, mətbuatda demokratik cərəyanın bərqərar 
edilməsində mühüm rol oynayan peşəkar bir redaktor kimi məhz bu 
qəzetdə yetişmişdir.

Artıq  «Şərqi-rus» qəzeti ətrafında formalaşmış yaradıcı heyət 
Azərbaycanda mətbuatın inkişafının yeni mərhələsinin başlanması 
üçün zəmin yaratdı. Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü, redak-
torluğu və naşirliyi ilə 1906-cı il aprelin 7-də Tiflisdə həftəlik il-
lüstrasiyalı ilk Azərbaycan satirik jurnalı -  «Molla Nəsrəddin» işıq 
üzü gördü. 1918-ci ilədək Tiflisdə nəşr olunan jurnal 1921-ci ildə 
Təbrizdə, 1921-1931-ci illərdə isə Bakıda çap olunmuşdur. 

Mütərəqqi ideyaların carçısı olan  «Molla Nəsrəddin» jurnalı 
müstəmləkəçilik siyasətini, geriliyi, mövhumatı amansız satira atəşinə 
tutur, Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda ardıcıl mübarizə aparırdı. 
Kəskin və cəsarətli tənqidi çıxışlarına, acı həqiqətləri söylədiyinə 
görə daim hücum və təqiblərə məruz qalan jurnalın nəşri çar senzu-
rası tərəfindən dəfələrlə dayandırılmış, bir sıra nömrələri müsadirə 
olunmuş, redaktoru bir neçə dəfə məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edil-
miş, cərimə edilmişdir. Lakin bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq,  
«Molla Nəsrəddin»in haqq səsi çox keçmədən Qafqazın hüdudlarını 
aşıb Rusiyada, türk aləmində, bütün Yaxın və Orta Şərqdə eşidildi. 
Jurnalın Mərkəzi Asiyada, Krımda, İrəvan, Kazan, Ufa, Həştərxan, 
Orenburq, Təbriz, Tehran, Ərzurum, İstanbul, Qahirə, Bombey, 
Kəlküttə və sair şəhərlərdə çoxlu oxucusu var idi.

 «Molla Nəsrəddin» dövrünün mühüm siyasi hadisələrinə səs verir, 
milli oyanış prosesinə xidmət edirdi. Jurnalın mövzu və təsir dairəsi 
çox geniş idi.  «Molla Nəsrəddin» Azərbaycan xalqının mütərəqqi 
qüvvələrini, demokratik ziyalıları öz ətrafında toplamışdı. Jurnalda 
Azərbaycanın görkəmli şair, yazıçı və jurnalistləri ilə yanaşı Oskar 
Şmerlinq, İosif Rotter, Əzim Əzimzadə kimi rəssamlar da fəaliyyət 
göstərərək Azərbaycanda yeni rəssamlıq məktəbinin təməlini 
qoydular.  «Molla Nəsrəddin»in müasir ədəbiyyat, maarifləşmə, 
demokratikləşmə uğrunda mübarizəsi, onun güclü satirası jurnalda 
əməkdaşlıq edən sair və yazıçıların yaradıcılıq istiqamətini müəyyən 
etmiş, onların görkəmli sənətkar kimi formalaşmasında həlledici amil 
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olmuş, beləliklə də  «Mollanəsrəddinçilik» adlı böyük bir ictimai-
ədəbi hərəkat yaranmışdı. Mollanəsrəddinçilər klassik Azərbaycan, 
Şərq, rus və dünya bədii-publisist irsinin ənənələrindən, xalq yumo-
rundan məharətlə bəhrələnərək, milli mətbuat tarixində satirik jur-
nalistikanın bünövrəsini qoyulmuş, Azərbaycan publisistikasını janr 
və üslub rəngarəngliyi ilə zənginləşdirərək onun inkişafında misilsiz 
rol oynamışlar.

Bu dövr Azərbaycanda uşaq və valideynlər üçün  «Dəbistan»,  
«Rəhbər»,  «Məktəb» kimi jurnalların buraxılması ilə də əlamətdar 
idi. Azərbaycan ziyalılarının fəal iştirakı ilə nəşr olunan  «Həyat»,  
«Füyuzat»,  «Təzə həyat»,  «Şəlalə»,  «Açıq söz»,  «Dirilik» kimi 
qəzet və jurnalların da mətbuatımızın inkişafında böyük rolu olmuş-
dur. 

Əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çıxan dövri mətbuat orqan-
ları sözsüz ki, milli oyanış, milli özünüdərk proseslərinin aparıcı 
vasitələrindən biri olmuşdur.

Azərbaycanın 1918-ci il mayın 28-də öz müstəqilliyini qazanma-
sında milli mətbuatın da mühüm rolu olmuşdur. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin bütün xadimlərinin həm bir lider kimi formalaş-
masında, həm də onların siyasi fəaliyyətinin gerçəkləşdirilməsində 
mətbuatın misilsiz xidmətləri vardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə ümummilli platformadan çıxış edən  «Azərbaycan» 
qəzetinin dahi Üzeyir bəy Hacıbəyov tərəfindən nəşr edilməsi 
ictimai-siyasi proseslərin milli mədəniyyətin inkişafı ilə nə qədər 
bağlı olduğunun ən bariz nümunəsidir. Əslində Cümhuriyyət döv-
rü mətbuatının fəaliyyəti Həsən bəy Zərdabi ideyalarının,  «Əkinçi» 
prinsiplərinin həyata keçirilməsinin yeni və çox mühüm mərhələsi 
idi. Təəssüf ki, bu mərhələnin ömrü az oldu. 

XX əsrin 70 ildən artıq dövrü sovet mətbuatının fəaliyyət 
göstərdiyi illərə təsadüf edir. Bu dövrün də xüsusi yeri vardır. Məhz 
bu illərdə qəzet və jurnalların şəbəkəsi genişlənmiş, mətbuat kütləvi 
informasiya vasitələrinin yeni növləri hesabına zənginləşmişdir. Jur-
nalistikanın çeşidli növləri meydana çıxmışdır. Mətbuat daha çox 
partiyalı, sinfi olsa da, vətənpərvər jurnalistlərimiz öz qələmlərini 
daim xalqın xidmətində işlətmiş və bu yolda bəzən təqiblərə də 
məruz qalmışlar. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra mətbuatın 
inkişafı daha çox partiyalı mövqe ilə bağlı idi. Respublikanın  «Kom-
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munist» (ilk nömrəsi 1919-cu ildə çıxmışdır),  «Bakinskiy raboçiy» 
(1906-cı ildən çıxır),  «Vışka» (1928-ci ildən çıxır),  «Azərbaycan 
gəncləri»,  «Molodyoj Azerbaydjana» (ilk nömrələri 1919-cu ildə 
çıxmışdır),  «Bakı»,  «Baku» (1958-ci ildən çıxır),  «Ədəbiyyat və 
incəsənət» (1934-cü ildən çıxır) və sair tanınmış mətbuat orqanla-
rında kommunist ideologiyası ilə bağlı məsələlərlə yanaşı respub-
likanın iqtisadi, elmi, mədəni inkişafı ilə əlaqədar problemlər də öz 
əksini tapırdı. Xalqın həyatının işıqlandırılmasında, ideoloji buxov-
ların mövcudluğuna baxmayaraq, öz səhifələrində müxalif fikrə də 
yer verən, o dövr üçün doğrudan da vətənpərvər ruhlu məqalələr 
dərc edən mətbuat orqanlarının milli şüurun və özünüdərkin forma-
laşdırılmasında böyük rolu olmuşdur. Bu qəzetlərin xalqımızın dil, 
ədəbiyyat və mədəniyyətinə həsr etdiyi, azərbaycançılıq ideyasına 
xidmət edən yazıları bu gün də aktual olaraq qalır və totalitar rejim 
şəraitində belə Azərbaycan jurnalistikasının mövqeyini nümayiş et-
dirir. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan mətbuatı kommunist 
ideologiyasının güclü təsiri altında fəaliyyət göstərsə də, o öz milli 
varlığını qoruyub saxlaya bilmiş, əldə etdiyi zəngin ənənələri davam 
etdirərək respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynamışdır. 
Məhz bu dövrdə publisistikanın tamamilə yeni bir növü- teleradio 
jurnalistikası təşəkkül tapdı. Mətbuatımızın coğrafiyası və ifadə 
vasitələri genişlənərək respublikanın ictimai-siyasi həyatının demək 
olar ki, bütün sahələrini əhatə etmişdir. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həyatın bir 
çox səhələrində olduğu kimi mətbuatın inkişafında da dönüş yaran-
dı, siyasi plüralizm və söz azadlığını təmin etmək üçün mühüm işlər 
həyata keçirildi. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərindən 
sonra rüşeym halında inkişafını dayandırmış proseslər yenidən 
dirçələrək demokratik mətbuatın inkişafına xidmət etdi. 

Azərbaycan mətbuatının sürətli inkişafı respublikamızda dünya 
standartlarına cavab verən müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin 
yaranmasına gətirib çıxardı. Bu gün hüquqi, demokratik dövlət və 
vətəndaş cəmiyyəti qurmaq istiqamətində irəliləyən Azərbaycanda 
650-dən çox müxtəlif kütləvi informasiya vasitəsi - qəzet, jurnal, in-
formasiya agentliyi və teleradio şirkətləri fəaliyyət göstərir. Bu da 
ölkəmizin mətbuatının inkişaf yolunda olmasına dəlalət edir.

Milli özünüdərkin bərqərar olmasında, vətənpərvərlik hisslərinin 
aşılanmasında, milli və ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində müstəsna 
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rol oynamış Azərbaycan mətbuatı xalqımızın azadlıq və müstəqillik 
uğrunda mübarizəsinə öz böyük töhfəsini vermişdir.

Yarandığı 125 il ərzində Azərbaycan milli mətbuatı zəngin və 
mənalı bir inkişaf yolu keçmişdir. Azərbaycan xalqının qədim ədəbi 
və mədəni irsə malik olması, Şərq və Qərb sivilizasiyasının qovuş-
duğu məkanda formalaşmış mədəniyyəti demokratik milli mətbuatın 
gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycan mətbuatının ictimai-siyasi və mədəni həyatımızın 
inkişafındakı mühüm rolunu, respublikanın həyatında böyük əhə-
miyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:

Azərbaycanda demokratik mətbuatın yaradılmasının 125 illiyi 
təntənəli surətdə qeyd olunsun.

 Heydər əliyev, 
     Azərbaycan respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 mart 2000-ci il
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Azərbaycan milli mətbuatının 130 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında Azərbaycan respublikası 

Prezidentinin sərəncamı

2005-ci ildə zəngin tarixi, mütərəqqi və şanlı ənənələri olan 
Azərbaycan milli mətbuatının 130 ili tamam olur. 1875-ci il iyulun 
22-də «Əkinçi» qəzetinin nəşrə başlaması ilə böyük maarifçi, na-
şir Həsən bəy Zərdabi tərəfindən əsası qoyulmuş Azərbaycan mil-
li mətbuatı ölkəmizdə həmişə qabaqcıl ideyalann carçısı, dövrün, 
ictimai-siyasi həyatın güzgüsü olmuşdur. XIX əsrin sonu -XX əsrin 
əvvəlində milli azadlıq ideyalarının, milli şüurun, niyyətin, maarif-
çiliyin inkişafında Azərbaycan mətbuatının rolu danılmazdır. İctimai 
fikrin digər ifadə vasitələrinin kifayət qədər inkişaf etmədiyi bir za-
manda mətbuat qabaqcıl ideyaları cəsarətlə təbliğ etmiş, xalqın ge-
niş dairələrini düşündürən, zehnini məşğul edən problemləri diqqət 
mərkəzinə gətirmiş, ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmışdır. Xalqı-
mızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasında və zənginləşməsində, 
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında milli mətbuat müstəsna 
xidmətlər göstərmişdir.

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazandığı və suveren 
dövlət quruculuğu prosesini yaşadığı müasir dövrdə kütləvi informa-
siya vasitələri, o cümlədən milli mətbuatımızın qarşısında tamamilə 
yeni vəzifələr durur. Bu gün mətbuat müstəqil dövlət, sivil, demokra-
tik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda, iqtisadi və sosial islahatların 
həyata keçirilməsində, cəmiyyətdə sosial ədalət və şəffaflığın təmin 
edilməsində, insan hüquqlarının müdafiəsində, həmrəylik və tole-
rantlıq mühitinin yaradılmasında, milli şüurun, siyasi mədəniyyətin 
və bütövlükdə sağlam mənəvi dəyərlərin formalaşmasında mühüm 
rol oynamalıdır.

Hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən bütün bu proseslərin 
mətbuatın, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı olmadan real-
laşdırılması təsəvvür edilə bilməz.

Azərbaycanda demokratik, plüralist mətbuatın formalaşmasın-
dan, onun hüquqi normativ bazasının yaradılmasından, azad sö-
zün, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsindən danışarkən 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xidmətlərini ayrıca qeyd 
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etmək lazımdır. Azad mətbuatın inkişafına əngəl yaradan süni 
məhdudiyyətlərin, o cümlədən senzuranın aradan qaldırılması, qa-
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və müasir dünya standartlarına  
uyğunlaşdırılması, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi və onlar üçün çoxsaylı güzəştlərin 
müəyyənləşdirilməsi, bu istiqamətdə verilmiş bir sıra fərman və 
sərəncamlar, mətbuat işçiləri ilə mütəmadi görüşlər ənənəsinin ya-
radılması, KİV-lə bağlı problemlərə operativ və prinsipial müdaxilə 
- bütün bunlar Heydər Əliyevin azad sözə və onun daşıyıcılarına 
münasibətini səciyyələndirən faktlardır.

Bu gün dövlət-mətbuat münasibətiərində Heydər Əliyevin 
siyasətini və ənənələrini davam etdirərək, Azərbaycan dövləti 
mətbuatın fəaliyyətinə normal şərait yaradılması, onun cəmiyyət 
həyatına təsirinin, demokratikləşmə proseslərində rolunun təmin 
edilməsi və artırılması, vətəndaşların və jurnalistlərin informasiya 
almaq hüququnun tam reallaşdırılması üçün ardıcıl tədbirlər gö-
rür. Qloballaşma və informasiya əsrində bütün dövlət orqanlarının 
fəaliyyətində professionallıqla yanaşı, şəffaflıq prinsiplərinin də 
tətbiq olunmasını təmin etmək zərurəti yaranır, onların ictimaiyyətlə 
əlaqələrinin fəallaşdırılması üçün təsirli tədbirlər görülür. İndi-
ki şəraitdə dövlət qurumları qarşısında KİV-lə normal, işgüzar 
münasibətlərin qurulması, jurnalistlərin informasiya almaq hüquqla-
rına hörmətlə yanaşılması, mətbuatla hərtərəfli əməkdaşlıq edilməsi 
vəzifəsi qoyulmuşdur. Bundan başqa, mətbuatın müstəqilliyinin, 
maddi bazasının, maliyyə təminatının möhkəmləndirilməsində, 
jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin, jurnalist nüfuzunun 
yüksəldilməsində dövlətin maraqlı olduğu bəyan edilir və bunun 
üçün konkret tədbirlər görülür.

Mətbuat və informasiya sahəsində münasibətləri tənzimləyən 
dövlət qurumunun olmadığı şəraitdə ictimai özünütənzimləmə or-
qanı kimi Mətbuət Şurasının rolu artırılmalıdır. Mətbuat Şurası 
dövlət-mətbuat, vətəndaş-mətbuat münasibətlərinin sivil yolla ni-
zamlanmasında, jurnalist etikasına əməl olunmasında, jurnalistlərin 
hüquqlarının müdafiəsində, informasiya almaq imkanlarının 
genişləndirilməsində getdikcə daha fəal rol oynamalıdır. Mətbuatdan 
və bütün kütləvi informasiya vasitələrindən daha çox obyektivlik, 
peşəkarlıq, qərəzsizlik, yüksək milli şüur və vətənpərvərlik, aktual 
problemlərə diqqət yönəldilməsi gözlənilir.
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Azərbaycan milli mətbuatının və bütövlükdə kütləvi informasiya 

vasitələrinin ölkənin ictimai-siyasi həyatında və müasir demokratik 
cəmiyyətdə rolunu nəzərə alaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan milli mətbuatının 130 illik yubileyi ölkəmizdə ge-
niş qeyd olunsun.

2.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırıl-
sın:

Mətbuat Şurası ilə birlikdə Bakı şəhərində və respublikanın digər 
şəhər və rayonlarında yubiley tədbirlərinin keçirilməsini təmin et-
sin;

bir ay müddətində Mətbuat Şurasının, jurnalist təşkilatlarının və 
redaksiyaların təklifiəri əsasında Azərbaycan milli mətbuatının in-
kişafında xüsusi xidmətləri olan jurnalistlərin mükafatlandırılması 
haqqında təklifləri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin.

3.Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırılmaqla, bir ay müddətində Mətbuat 
Şurasının təqdim etdiyi layihələrin qismən  maliyyələşdirilməsi, 
maddi-texniki təchizatı, ofis, nəqliyyat vəsilətələrinin təmin edilməsi 
məsələlərinə baxsın.

ilham əliyev, 
Azərbaycan respublikasmın Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 iyun 2005-ci il
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Azərbaycan respublikasında kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası

Azərbaycan Respublikasında fikir, söz və məlumat azadlığının, 
plüralizmin inkişaf etdirilməsi hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğunun əsas şərtlərindən biridir. Dövlətin informasiya 
siyasəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olun-
muş fikir, söz və məlumat azadlığının, vətəndaşların informasiya 
əldə etmək hüququnun ardıcıl və tam təmin edilməsinə yönəlmişdir. 
Müasir informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının inki-
şafı, cəmiyyətin sosial-siyasi və mədəni həyatında kütləvi informasi-
ya vasitələrinin təsirinin güclənməsi həm bu sahənin infrastrukturu-
nun yeniləşməsini, həm də jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasını 
zəruri edir. Ölkəmizin dünya informasiya məkanına daxil olması və 
informasiya cəmiyyətinə keçidlə əlaqədar şəxsiyyətin, cəmiyyətin 
və dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin 
inkişafına və fəaliyyətinin təkmilləşməsinə dövlət dəstəyi müasir 
dövrümüzün tələbinə çevrilmişdir. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi 
cəmiyyətdə söz azadlığını, insanların obyektiv informasiya əldə etmək 
hüququnu, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyini 
təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən müəyyən olunan təşkilati-
texniki, hüquqi, iqtisadi və digər tədbirlərin məcmusunu ehtiva edir. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyinin 
əsas məqsədi vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində onların 
mühüm rolunu nəzərə almaqla fikir, söz və məlumat azadlığını in-
kişaf etdirmək, kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyini 
dəstəkləmək, redaksiyalara yardım mexanizmini təkmilləşdirmək, 
informasiya sektorunda yeni informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının tətbiqini stimullaşdırmaq, cəmiyyət və kütləvi informasiya 
vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlığı gücləndirmək, jurnalistlərin 
peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına şərait yaratmaq, sosial 
müdafiəsini gücləndirmək, dövlət və cəmiyyət üçün prioritet təşkil 
edən məsələlərin həllində kütləvi informasiya vasitələrinin potensia-
lından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir. 



113www.aliyevheritage.org

AZƏRBAYCAN MƏTBUATI - 135
Bu konsepsiya vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə uyğun ola-

raq, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyinin 
əsas prinsiplərini, formalarını, vasitələrini və sahələrini, maliyyə 
vəsaitinin ayrılması şərtlərini müəyyən edir. 

ı.Azərbaycan respublikasında kütləvi informasiya vasitələri-
nin vəziyyətinin təhlili 

Dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan Respublikasında 
söz, fikir və məlumat azadlığı sahəsində ciddi problemlər mövcud 
idi. Kütləvi informasiya vasitələrində senzuranın tətbiq edilməsi, 
mətbuat orqanlarının maddi-texniki bazasının zəifliyi, jurnalistlərin 
peşəkarlığının aşağı səviyyəsi vətəndaş cəmiyyətinin mühüm 
elementlərindən biri olan fikir, söz və məlumat azadlığının inkişafı-
na mane olurdu. 

1990-cı illərin ortalarında respublikada ictimai-siyasi sabit-
lik təmin edildikdən sonra ölkənin davamlı inkişaf strategiyası 
müəyyənləşdirildi, demokratik islahatların həyata keçirilməsinə 
başlanıldı. Müasir jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, milli mətbuatın 
mütərəqqi ənənələrinin qorunub saxlanılması, kütləvi informasi-
ya vasitələrinin fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaş-
dırılması, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi 
istiqamətində müvafiq işlər görüldü.

1995-ci il noyabrın 12-də keçirilmiş ümumxalq səsverməsində 
(referendumda) qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyasında hər kəsin fikir və söz azadlığı, qanuni yolla istədiyi 
məlumatı axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq 
hüququ təsbit olundu, informasiya azadlığına təminat verildi, kütləvi 
informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası 
qadağan edildi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 6 avqust tarixli 
Fərmanı ilə Nazirlər Kabineti yanında Mətbuatda və Digər Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrində Dövlət Sirlərini Mühafizə Edən Baş İdarə 
ləğv olundu. 1999-cu ildə  «Kütləvi informasiya vasitələri haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının yeni Qanunu qəbul edildi, 2001-2002-ci 
illərdə beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində bu sahədəki 
qanunvericilik bazası tam təkmilləşdirilərək, beynəlxalq standart-
lara uyğunlaşdırıldı. 2000-ci ildə kütləvi informasiya vasitələrinin 
fəaliyyətinə nəzarət funksiyasını yerinə yetirən Mətbuat və İnfor-
masiya Nazirliyi ləğv edildi, 2003-cü ildə isə cəmiyyət, dövlət or-
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qanları və kütləvi informasiya vasitələri arasında münasibətlərin 
ictimai tənzimlənməsi mexanizmi kimi Mətbuat Şurası yaradıldı.  
2002-ci il iyunun 25-də  «Televiziya və radio yayımı haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. Həmin Qanunun 
tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-
ci il 5 oktyabr tarixli Fərmanının 1-ci bəndi ilə Milli Televiziya və Ra-
dio Şurası yaradıldı. Şuranın əsas vəzifəsi televiziya və radio yayım-
larının fəaliyyətini tənzimləmək, yayım zamanı ictimaiyyətin maraq-
larını qorumaq, televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliyə 
əməl olunması 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə dövlət televiziyası olan AzTV-1  «Azərbaycan Tele-
viziya və Radio Verilişləri» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevrildi. 
Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə hazırlanmış  «İctimai televiziya 
və radio yayımı haqqında» Qanuna uyğun olaraq, həmin il  «İctimai 
Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti» fəaliyyətə başladı. 

Sonrakı illərdə kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst 
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə digər qanunvericilik aktları 
qəbul edildi. Beynəlxalq və yerli ekspertlərin iştirakı ilə hazırlanmış 
və 2005-ci ildə qəbul olunmuş  «İnformasiya əldə etmək haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər kəsin sərbəst, maneəsiz, 
hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə etməsinə hüquqi 
təminat yaratdı. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyinin dəstəklənməsi 
və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə mətbuat 
orqanlarının vergi yükünün azaldılması, qəzet redaksiyalarına 
kreditlərin ayrılması, qəzetlərin borclarının dövlət vəsaiti hesabına 
silinməsi, aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı 
göstərilməsi, jurnalistlərin mükafatlandırılması və sair son illərdə 
Azərbaycanda həyata keçirilmiş mühüm tədbirlərdir. 

Hazırda Azərbaycan  Respublikasında 3500-dən artıq kütləvi 
informasiya vasitəsi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Onların 
əksəriyyəti qəzet və jurnal, 30-dan çoxu informasiya agentliyi, 44-ü 
elektron kütləvi informasiya vasitəsidir. Ölkədə 7 ümumrespublika, 
14 regional televiziya kanalı, 12 kabel televiziyası və 11 radiostan-
siya fəaliyyət göstərir. Kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyəti 
müstəqil hüquqi və fiziki şəxslər, ictimai qurumlar, siyasi partiya-
lar tərəfindən təsis edilmişdir. Respublikada çoxlu sayda jurnalist 
təşkilatları və ictimai birlikləri fəaliyyət göstərir. 
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ıı.kütləvi informasiya vasitələri və dövlətini nformasiya siya-

səti 
Fikir, söz və məlumat azadlığı, sərbəst düşüncə kütləvi informa-

siya vasitələrinin və bütövlükdə müasir informasiya cəmiyyətinin 
söykəndiyi əsas dəyər və məqsədlərdir. İnformasiya cəmiyyətinə 
keçid siyasi və ictimai həyatın demokratikləşməsi ilə bilavasitə 
bağlıdır. Yeni informasiya mühitinin formalaşdırılması vətəndaşlar 
üçün məlumatın açıqlığı prezumpsiyasının tanınması və onların 
məlumat almaq hüququnun təmin edilməsi deməkdir. İnforma-
siya mühitinin başlıca texnoloji komponentləri (informasiya re-
surslarının formalaşdırılması, yayılması və istifadəsi sistemləri, 
informasiya-telekommunikasiya infrastrukturu) informasiyanın azad 
dövriyyəsinin təmin olunmasına, məlumatın azad şəkildə axtarılma-
sı, əldə edilməsi, istehsalı və yayılmasını ehtiva edən konstitusion 
hüququn həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı, hüquqi islahatların 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olması, vətəndaş cəmiyyəti qurucu-
luğunun dərinləşməsi və siyasi plüralizmin genişlənməsi cəmiyyətdə 
informasiyaya olan ictimai tələbatı daha da artırır. Məhz bu tələbatın 
təmin olunması zərurəti kütləvi informasiya vasitələrinin ictimai 
həyatda xüsusi rolunu şərtləndirir. 

Kütləvi informasiya vasitələri hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında 
cəmiyyətin məlumatlandırılmasını və ictimai fikrin ifadə olunması-
nı təmin edən təsirli vasitədir. Kütləvi informasiya vasitələrinin bu 
xüsusiyyətləri onları dövlətin informasiya siyasətinin mühüm sosial 
institutlarından birinə çevirir. 

Dövlətin informasiya siyasəti dedikdə, dövlət orqanlarının in-
formasiya sektorunun inkişafına yönəlmiş tənzimləyici fəaliyyəti 
başa düşülür. İnformasiya sektoru telekommunikasiya, informasiya 
sistemlərini və kütləvi informasiya vasitələrini, habelə hər növ (işgü-
zar, əyləncəli, elmi-tədris, xəbər və sair) informasiyaların yaradılma-
sı, mühafizəsi, işlənilməsi, nümayişi, ötürülməsi ilə bağlı istehsalın 
və münasibətlərin məcmusunu əhatə edir.

Müasir kütləvi informasiya vasitələri nəinki dünya hadisələrini 
çevik işıqlandırır, həm də informasiyanın təhlili ilə məşğul olur, onu 
süzgəcdən keçirir və məqsədli şəkildə seçərək istifadə edir. Məhz 
buna görə kütləvi informasiya vasitələri insanların şüuruna güclü 
təsir göstərir. Onlar həmçinin tədris, maarifləndirmə, milli-mənəvi və 
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ümumbəşəri dəyərlərin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi 
funksiyalarını yerinə yetirir.

Dövlətin informasiya siyasətinin əsas vəzifələrindən biri kütləvi 
informasiya vasitələrinin fəaliyyətində şəxsiyyət, cəmiyyət və 
dövlətin maraqlarının tarazlaşdırılmasına yönəlmiş hüquqi, iqtisa-
di, təşkilati və texnoloji tədbirlərin müəyyən edilməsidir. Elə şərait 
yaradılmalıdır ki, kütləvi informasiya vasitələri sosial təsisatların 
və cəmiyyətin obyektiv məlumatlandırılması funksiyasını səmərəli 
yerinə yetirə bilsin.

Dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandı-
rılması da kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm vəzifələrindən 
hesab olunur. Vətəndaşları iqtisadi islahatların gedişi, sosial 
məsələlərin həlli, ictimai və şəxsi həyatı tənzimləyən normativ hü-
quqi aktlar haqqında obyektiv informasiya ilə təmin etmək zəruridir. 
Ona görə də dövlətin informasiya siyasəti ilə ictimai tənzimlənmə 
arasında tarazlıq yaradılması, informasiya cəmiyyəti və plüralizmin 
inkişafı xətti daha intensiv həyata keçirilməlidir.

ııı. kütləvi n       formasiya vasitələrinin    inkişafına       dövlət       dəstəyinin  
prinsipləri və formaları

Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin 
inkişafına dövlət dəstəyi aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçi-
rilir: 

qanunçuluq;
şəffaflıq;
əməkdaşlıq;
qarşılıqlı məsuliyyət;                                                                                                                                 
kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyinin qorunması, on-

ların fəaliyyətinə hər hansı müdaxilənin istisna edilməsi;
yayılmasıqanunla qadağan olunmuş informasiyadan cəmiyyətin 

qorunması;
kütləvi nformasiya vasitələrinin inhisarlaşmasının qarşısının alın-

ması; 
ictimai maraqları əks etdirən layihələrə üstünlük verilməsi;
regional kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafının dəstəklən-

məsi.
«Kütləvi informasiya vasitələri haqqında» Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına 
müxtəlif formalarda yardım göstərməsini istisna etmir. Kütləvi in-
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formasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi metodiki, təşkilati-
texniki, konsultativ, maliyyə və digər formalarda ola bilər. 

Metodiki dəstək kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, onların informasiya əldə etmək imkanlarının 
genişləndirilməsi, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin 
ixtisas və peşə hazırlığının artırılması üçün tövsiyələr, materiallar, 
məlumat kitabçaları və digər vəsaitlərin hazırlanması yolu ilə həyata 
keçirilir. 

Təşkilati-texniki dəstək müxtəlif tədbirlər zamanı kütləvi infor-
masiya vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə zəruri şəraitin yaradılma-
sı, həmçinin fikir, söz və məlumat azadlığı, plüralizm və kütləvi in-
formasiya vasitələrinin inkişafı mövzusunda ictimai maraq doğuran 
seminarların, konfransların, təlimlərin və digər tədbirlərin təşkilinə 
dəstək göstərilməsi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına konsultativ dəstək 
qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktların şərhi və izahında, 
iş metodları və istiqamətləri, dövlət dəstəyinin göstərilməsi imkanla-
rı və sair məsələlər barədə məlumat verilməsində ifadə olunur. 

Maliyyə dəstəyi kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi, infrastrukturunun modernləşdirilməsi, 
iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, dövlət və cəmiyyət üçün 
əhəmiyyətli problemlərin həllinə yönəlmiş proqramların, layihə və 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən yar-
dımlar ayrılmasını nəzərdə tutur.

Kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı müsabiqəli və 
müsabiqəsiz şəkildə həyata keçirilir. 

1. Müsabiqəsiz maliyyə dəstəyi: 
bölgələrdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə, so-

sial, mədəni və uşaqlar üçün xüsusi nəşrlərə ünvanlı yardımlar;
subvensiyalar - dövlət orqanları tərəfindən normativ hüquqi akt-

ların və digər rəsmi sənədlərin nəşrinə sifariş verildikdə məqsədli 
ayırmalar; 

subsidiyalar – müəyyən məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən 
verilən maliyyə vəsaiti; 

sosial reklamlar - dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının 
ödənişli reklam və elanlarının kütləvi informasiya vasitələrində 
yerləşdirilməsi. 

2.Müsabiqəli maliyyə dəstəyi: 
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kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin güc-
ləndirilməsi, onların inkişafına xidmət edən perspektivli proqram və 
biznes layihələrin həyata keçirilməsi üçün uzunmüddətli və güzəştli 
kreditlər verilməsi;

dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzrə 
məqsədli proqram və layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı ayrılmas

ıv.kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəs-
təyinin təmin edilməsinin əsas vasitələri:

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyinin 
təmin edilməsinin əsas vasitələri aşağıdakılardır: 

fikir, söz və məlumat azadlığının, plüralizmin inkişaf etdirilməsi, 
kütləvi informasiya vasitələri ilə cəmiyyət və dövlət arasında 
münasibətlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə qanunvericiliyin təkmil- 
ləşdirilməsi;

kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsi, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən, 
habelə kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin təkmilləşməsini 
nəzərdə tutan və inkişafını dəstəkləyən proqram və layihələrin 
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrinin in-
kişafına dəstək fondunun yaradılması;

kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının peşəkarlığının ar-
tırılması, fikir, söz və məlumat azadlığı sahəsində araşdırmalar apa-
rılması, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə müvafiq 
tədbirlərin həyata keçirilməsi;

dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, dövlət orqanlarının informasiya 
məsələləri üzrə vəzifəli şəxsinin və ya struktur bölməsinin kütləvi 
informasiya vasitələri ilə əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, qarşılıqlı 
etimadın artırılması;

ictimai-siyasi hadisələrin, dövlət siyasətinin mediada ədalətli, 
tarazlı, obyektiv, qərəzsiz işıqlandırılmasına, jurnalistlərin peşəkar-
lığının artırılmasına, kütləvi informasiya vasitələrində peşə (etik) 
davranışı qaydalarına riayət edilməsinə, beynəlxalq informasiya 
mübadiləsində yeni imkanlar açan müasir informasiya və telekom-
munikasiya texnologiyalarının tətbiqinə və vətəndaşın, cəmiyyətin 
və dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına 
istiqamətlənmiş proqram, layihə və sairin həyata keçirilməsi;
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fikir, söz və məlumat azadlığı sahəsində fəaliyyət göstərən bey-

nəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi, xarici təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiqi;

kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi. 

v.kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəs-
təyinin sahələri

Dövlət, əsasən, aşağıdakı sahələr üzrə proqram və layihələrin 
həyata keçirilməsini dəstəkləyir:

vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət quruculuğu;
fikir, söz və məlumat azadlığının, plüralizmin inkişaf etdirilməsi;
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, vətəndaşların hüqu-

qi, siyasi mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial və siyasi 
fəallığının artırılması;

ictimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi;
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqın-

da həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyinin müdafiə edilməsi;

Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region 
ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının 
inkişaf etdirilməsi;

qaçqın və məcburi köçkünlərin, əhalinin sosial cəhətdən qayğıya 
ehtiyacı olan təbəqələrinin problemlərinin işıqlandırılması;

Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm 
və mədəniyyətinin təbliği;

azərbaycançılıq ideyasının təbliği;
gənc nəslin millimənlik şüurunun inkişafet dirilməsi və vətən-

pərvərlik hisslərinin tərbiyəsi;
regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi;
azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi;
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdi-

rilməsi;
diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həm-

rəyliyi; 
dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdi-

rilməsi;
elmi-kütləvi, mədəni-maarif, təhsil proqramlarının hazırlanması;
ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi;
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gender, ailə və demoqrafiya məsələlərinin işıqlandırılması;
uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı. 
vı.kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəs-

təyini şərtləri
Kütləviinformasiyavasitələrinininkişafınadövlətdəstəyininşərtlər

iaşağıdakılardır:
dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında 

əməkdaşlığa əsaslanan maliyyə-müqavilə münasibətlərinin forma-
laşdırılması;

dövlət tərəfindən dəstəklənən proqram və layihələrin şəffaf moni-
torinqinin aparılması və nəticələrin qiymətləndirilməsi;

kütləvi informasiya vasitələrində peşə (etik) davranış qaydalarına 
riayət edilməsi və jurnalist peşəkarlığının artırılması;

informasiya vasitəsinin obyektivliyi, qərəzsizliyi, tərəfsizliyi və 
məsuliyyətliliyi. 

yekun müddəalar 
Konsepsiya kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək 

verməklə bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə, 
kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin artırıl-
masına, Konstitusiyaya və qanunlara, dövlət rəmzlərinə hörmətin 
dərinləşməsinə, jurnalistikanın keyfiyyətcə yeni texnoloji səviyyəyə 
yüksəlməsinə, jurnalist peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına, 
kütləvi informasiya vasitələrinin xarici təcrübədən faydalanmasına, 
beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, dövlət və cəmiyyət üçün 
əhəmiyyət kəsb edən layihə və proqramlarının həyata keçirilməsinə, 
dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında 
əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə, jurnalistlərin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə və müstəqil mətbuatın inkişafına şərait yarada-
caqdır. 

ilham əliyev,
Azərbaycan respublikası Prezidenti 
Bakı şəhəri, 31 iyul 2008-ci il 
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Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında Azərbaycan respublikası 

Prezidentinin sərəncamı

2010-cu ildə zəngin tarixi ənənələrə malik Azərbaycan milli 
mətbuatının 135 ili tamam olur. 1875-ci il iyulun 22-də görkəmli 
maarifçi və publisist Həsən bəy Zərdabi tərəfindən nəşr olun-
mağa başlayan  «Əkinçi» qəzeti ilə əsası qoyulmuş Azərbaycan 
milli mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqət carçısı olmuş, cəmiyyəti 
düşündürən problemləri, dövrün qabaqcıl ideyalarını və mütərəqqi 
fikirlərini əks etdirmiş, xalqımızın maariflənməsində, milli və bəşəri 
dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynamışdır. 

Mürəkkəb, lakin şərəfli inkişaf yolu keçmiş milli mətbuatımız 
həmişə xalqımızın şanlı tarixinin güzgüsü olmuşdur. XlX əsrin 
ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində  «Əkinçi» ənənələrini davam 
etdirən  «Ziya»,  «Kəşkül»,  «Şərqi-rus»,  «Həyat»,  «İrşad»,  «Mol-
la Nəsrəddin» və digər nəşrlər insanları yüksək ideallar uğrunda 
mübarizəyə səsləmiş, milli oyanış və özünüdərk prosesinin aparıcı 
nümunələri kimi tanınaraq şöhrət qazanmışlar. Azərbaycan mətbuatı 
xalqımızın azadlıq arzularının gerçəkləşməsinə, mənəvi dəyərlərinin 
qorunmasına, mədəniyyətinin tərəqqisinə, qabaqcıl ictimai fikrin, 
milli şüurun formalaşmasına böyük töhfələr vermişdir. 

XX əsrin sonlarında müstəqillik qazandıqdan sonra demokratik, 
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf modeli kimi 
qəbul edən Azərbaycan Respublikasında söz və məlumat azadlığının 
təmin edilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst fəaliyyətinə 
zəruri şərait yaradılması prioritet vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və böyük səyləri 
nəticəsində plüralizmi, söz və məlumat azadlığını məhdudlaşdıran 
süni maneələr aradan qaldırılmış, kütləvi informasiya vasitələrinin 
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası təkmilləşdirilərək 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmışdır. Heydər Əliyevin fərman 
və sərəncamları ilə mətbuatın maddi-texniki bazasının, iqtisadi 
müstəqilliyinin gücləndirilməsi, jurnalistlərin azad fəaliyyəti üçün 
əlverişli şəraitin təmin edilməsi məqsədilə çoxsaylı tədbirlər həyata 
keçirilmiş, mətbuat-dövlət münasibətlərində mütərəqqi ənənələrin 
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əsası qoyulmuşdur. Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə mətbuat orqa-
nı, informasiya agentliyi, teleradio şirkətləri, sürətlə inkişaf edən 
internet resursları vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun fəal iştirak-
çısına çevrilərək cəmiyyətimizin informasiyaya olan ehtiyacının 
ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Ölkəmizin sürətlə inkişaf etdiyi, demokratikləşmə prosesinin 
dərinləşdiyi, cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin yeniləşdiyi mü-
asir dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən milli 
mətbuatımızın qarşısında yeni vəzifələr durur. Bu gün Azərbaycan 
mətbuatı müasir informasiya cəmiyyəti quruculuğunda, sosial 
ədalət və şəffaflığın təmin edilməsində, milli həmrəyliyin və tole-
rantlığın möhkəmləndirilməsində, demokratik özünüdərkin, siyasi 
mədəniyyətin inkişafında, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin 
qorunub saxlanması və təbliğində mühüm rol oynamalı, tədris və 
maarifləndirmə sahəsində fəaliyyətini gücləndirməlidir. Azərbaycan 
jurnalistikası peşəkarlıq, obyektivlik, qərəzsizlik, yüksək milli 
şüur və vətənpərvərlik prinsiplərinə dönmədən əməl etməli, söz və 
məlumat azadlığından sui-istifadənin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. 

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da mətbuat qarşıda 
duran vəzifələri yeni informasiya resurslarının ardıcıl inkişafı ilə 
şərtlənən mürəkkəb rəqabət mühitində yerinə yetirir. Azərbaycan 
dövlətinin artan imkanları milli mətbuatımızın inkişafı yolunda 
çətinliklərin aradan qaldırılması, onun aktual problemlərinin həlli 
məqsədilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə şərait yaratmış-
dır. Bu gün mətbuatın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 
müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
stimullaşdırılması, dövlət orqanları ilə mətbuat arasında səmərəli 
əməkdaşlığın inkişafı, jurnalistlərin peşəkarlığının və məsuliyyətinin 
artmasına daha münbit şəraitin yaradılması, onların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi Azərbaycan dövləti və cəmiyyətinin 
qarşısında duran mühüm vəzifələrdir. 

Azərbaycan     Respublikasının   ictimai-siyasi    həyatında,demokratik-
ləşmə və müasir vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda milli mətbuatın 
rolunu nəzərə alaraq qərara alıram: 

1.Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyi ölkəmizdə ge-
niş qeyd olunsun. 

2.Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına tap-
şırılsın: 
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2.1.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin nkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu və 
Azərbaycan  Mətbuat Şurası ilə birlikdə Bakı şəhərində və respubli-
kanın bölgələ-rində yubiley tədbirlərinin keçirilməsini təmin etsin.

2.2. Bir ay müddətində jurnalist təşkilatlarının və redaksiyaların 
təklifləri əsasında Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında xüsusi 
xidmətləri olan jurnalistlərin mükafatlandırılması haqqında təklifləri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

ilham əliyev 
Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 10 iyun 2010-cu il.
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foreword

Ali Hasanov,
Head of the Department on Public-Po-
litical Issues of the Presidential Admin-
istration, Doctor of Historical Sciences, 
professor

The Azerbaijani national press, the 
135th jubilee of which we are celebrat-
ing, has traversed  a great and honorable 
road of development and been the herald 
of advanced ideas in all the periods. At 

a time when other means of communication were not developed suf-
ficiently, the press focused attention on the problems which made the 
broad circles of people think and engaged their minds, and presented 
them to the discussion of the public. Our press formulated its progres-
sive traditions and fulfilled the mission taken by it with dignity. 

On July 22, 1875, Hasan bey Zardabi published the newspa-
per  «Ekinchi» (Ploughman). He followed the goal of enlightening 
his people, acquainting it with the social, political, cultural and eco-
nomic developments ongoing in the country and lead it to the road of 
development. The main principles of the national press declared by  
«Ekinchi» were enlightenment, modernization, purity of conviction, 
propagation of national goals, organic unity of the universal values the 
national traditions, rapprochement of the colloquial language to the 
literary language, objective illumination of events. These principles 
played the role of a cornerstone for the future development of the na-
tional democratic press. 

The national press, the foundations of which were laid by  «Ek-
inchi», was later developed by the Azerbaijani enlighteners. In these 
years the persons known in the sphere of science, education, culture 
and others used the potentials of the press for fulfilling the objectives 
facing them. The newspapers and magazines like  «Kaspi»,  «Shargi-
Rus»,  «Hayat»,  «Molla Nasraddin»,  «Fuyuzat»,  «Kashkul» pub-
lished with the participation of Jalil Mammadqulu-zade, Najaf bey 
Vezirov, Mirza Alakbar Sabir, Uzeyir bey Hajibeyov, Ahmed bey 
Agayev, Ali bey Husein-zade, Alimardan bey Topcubashov, Mam-
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madaga Shahtakhtinsky and other advanced intelligentsia have en-
tered the history of the Azerbaijani press for ever.

In the years of the Soviet power the Azerbaijani press functioned 
on the principles of the socialism realism, nevertheless, it continued its 
development. Despite the ideological fetters, it gave space on its pages 
to the views of differently minded people, published articles really 
patriotic in spirit and played an important role in the formation of the 
national self-cognition.

The generation of journalists grown in those yeas has great services 
in the development of science, culture, national-spiritual values and 
public consciousness. The numerous outstanding representatives of 
the Azerbaijani journalism brought a new breath to the national press. 
The role of the press in the development of the Azerbaijani language 
grew, it enriched journalism with new traditions and values. 

The national leader of Azerbaijan Haydar Aliyev, who returned to 
power in 1993 at  the insistent demand of the people, laid the founda-
tions of the history of independence of Azerbaijan. Just in this period 
the mechanisms of administration of our state were formed, our coun-
try integrated into the world community as an independent state. The 
Constitution of Azerbaijan developed under the guide of the national 
leader Haydar Aliyev and adopted on November 12, 1995, by the gen-
eral poll of population, reflected concrete provisions connected with 
the freedom of word, thought and information. Article 47 of the Con-
stitution says that each person enjoys freedom of thought and word. 
Article 50 provides everyone’s freedom for the search, acquisition, 
dissemination, conveyance and development of information legally. 
This article insures the freedom of information, and at the same time it 
banns the state censorship in mass media, including the press. 

As a result of great efforts of Haydar Aliyev and his political will, 
the artificial obstacles, which restricted pluralism, freedom of word 
and information, were removed, the legal base, which regulated the 
activity of mass media was improved and adapted to international 
standards. With the decree of the Azerbaijani president of August 6, 
1998, the Chief Department of Protection of State Secrets in Press 
and other kinds media attached to the Cabinet of Ministers was liqui-
dated. Thus, the Decree of the Azerbaijani President of April 16, 1992, 
which provided the application of military censorship, and the instruc-
tion of the Azerbaijani president of April 15, 1993, which provided the 
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control on all kinds of dissemination of information, became null and 
void. Liquidation of censorship fully conformed to the perspective de-
velopment line of Azerbaijan as a democratic society. Conduction of 
measures, as provided by the said decree, played an important role in 
ensuring the development of independent mass media, the freedom of 
word, thought and information of citizens provided by the internation-
al law and the constitution of the Republic of Azerbaijan. To ensure 
the consistency of this policy the Ministry of Press and Information 
was liquidated in 2000, thus, the state gave up its function to control 
the press. The legal base, which regulated the activity of mass media, 
improvement and adaptation to international standards, Formation of 
the democratic press in Azerbaijan, assurance of its speedy develop-
ment are directly connected with the name of the national leader Hay-
dar Aliyev. The law of the Republic of Azerbaijan  «On Mass Me-
dia», adopted in the December of 1999 and amended in 2001-2002 in 
collaboration with international organizations ensures the freedom of 
word and information, independence of mass media and journalists, 
bans the application of measures which restricts the freedom of press. 
Of course, while speaking about the adaptation of the legislation on 
mass media to international standards it is impossible not to mention 
the importance of the laws of the Republic of Azerbaijan  «On the 
Order of Consideration of the Appeals of Citizens»,  «On Informa-
tion, Informationization and Protection of Information»,  «On Mass 
Media», «On the Access to Information on Environment». 

Heydar Aliyev always treated the profession of journalism with re-
spect, closely communicated with the workers of press, got interested 
in their problems and helped them all the time. The great leader con-
sistently adopted decisions, signed respective decrees and instructions 
for strengthening the material-technical base of mass media, the social 
maintenance of journalists, for applying certain favors to them. By the 
end of 1998 the newspapers were released from value added tax in 
order to improve their material-technical base. The Tax Code adopted 
by the Azerbaijani Parliament created favorable conditions for stimu-
lating the activity of mass media, for improving their financial state, 
for strengthening their material-technical base. The instruction of the 
President of the Republic of Azerbaijan of March 6, 2000, approved 
the program of measures for improving the material-technical base 
of mass media in 2000-2001. The document provided the consolida-
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tion of the material-technical base of educational institutions, which 
trained journalists, and minimal postal-mail and communal service 
tariffs for mass media. The decree of the President of the Republic of 
Azerbaijan of July 20, 2001,  «On the Additional Measures for Incres-
ing the care of the State to Mass media in the Republic of Azerbaijan» 
liquidated the payment of customs duty for the import of paper for 
newspapers, gave chance to newspapers to get long-term and favor-
able credits. With the Instruction of the President of the Republic of 
Azerbaijan of September 5, 2002, the National Fund of State Support 
to Entrepreneurship allotted 3 billion manats for financing the proj-
ects in the sphere of mass media. On January 9, 2003, the Azerbaijani 
President signed an instruction on freezing the debts of newspapers to 
the state print-house  «Azerbaijan» for the term of 3 years.

Thus, removal of artificial obstacles preventing the development 
of free press, improvement of legislation and its adaptation to interna-
tional standards, consolidation of the material-technical base of mass 
media, creation of traditions of regular meeting with the workers of 
press, operative and objective interference into the problems connect-
ed with mass media are the facts which characterize the attitude of 
Heydar Aliyev to free press and its bearers. With the decree signed by 
him in 2000  Heydar Aliyev laid the foundation of celebrating the jubi-
lees of the national press of Azerbaijan in the whole country, progres-
sive traditions in the relations of the state and press, in general. In the 
March of 2002 Heydar Aliyev was chosen  «the Friend of Journalists». 
It was the logical conclusion of the care and abtlutition of the national 
leader to the freedom of word and press, to the development of mass 
media which are the important principles of democracy. The bright 
memory of the national leader will eternally live in the history of the 
Azerbaijani press, in the hearts of the Azerbaijani journalists who will 
always remember this great man with gratitude. 

At present the independent Republic of Azerbaijan lives an impor-
tant stage of its development and pursues a purposeful and consistent 
policy for the creating a strong economic potential, for accelerating 
the construction of a civil society, for increasing the international 
reputation of Azerbaijan, for solving the national problems consistent 
to the national interests. The Azerbaijani President Ilham Aliyev who 
successfully continues the policy and traditions of Haydar Aliyev in 
conformity with the demands of the time, appreciates the role of mass 

AZERBAIJANI PRESS 135



137www.aliyevheritage.org

media in the live of society, and has determined the creation of favor-
able conditions for the development of independent mass media as 
one of the priority directions of his policy.        

After being elected President of the Republic of Azerbaijan in 2003, 
Ilham Aliyev has issued a number of decrees and instructions, and ap-
proved acts of legislation for improving the legislation on mass media, 
for strengthening the material technical base of the press. Adoption of 
the law  «On the Television and Radio Broadcasting» in conditions of  
collaboration with the Council of Europe,  institution of the Council 
of National Television and Radio as an independent organ for control-
ling the observance of legislation in the sphere of electron mass media, 
transformation of the Azerbaijani National Television and Radio to 
the Azerbaijani Television and Radio Broadcasting  Closed Holding 
Company, adoption of the law  «On the Public Television and Radio» 
in 2004, institution of the Public Television and Radio Company on 
the basis of AZTV-2 in 2005 are the steps confirming the  sustain-
ability of systemic liberal reforms conducted in compliance with the 
democratic development course of Azerbaijan.

On September 30, 2005, the Azerbaijani President issued an instruc-
tion on the approval of the law  «On the Acquisition of Information» in 
order to ensure the right of citizens, including the journalists to have 
a free access to information. This law, developed with the participa-
tion of the journalist organizations, experts of OSCE and Council of 
Europe is considered to be the most progressive act of legislation in 
the European space today.

Since 2005 the scale of measures strengthening the material-tech-
nical base of the organs of press and evaluating the labor of journalists 
was enlarged. In July of the same year the Azerbaijani President issued 
a decree for awarding the workers of press on the occasion of the 130th 
jubilee of the national press, over 140 journalists were granted presi-
dential scholarships, awarded with state prizes and honorary titles, 35 
organs of mass media were rendered financial support. In conformity 
with the Instruction signed on February 8, 2006,  «On the payment of 
debts of the organs of mass media to the print-house  «Azerbaijan» the 
debts of newspapers to the said print-house in the sum $ 450.00 were 
paid from the state budget in order to strengthen the material-technical 
base of the press. Since 2005 up to the present day about 300 employ-
ers of mass media have been awarded with state prizes and honor-
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ary titles. In 2008 financial support has been rendered to 38 organs of 
mass media in the sum of 5000 manats, in 2009 to 39 organs of mass 
media in the sum of 10.000 manats. It is necessary to note particularly 
that the organs of mass media have not been subjected to any discrimi-
nation in rendering the financial support.

The modernization course of the Azerbaijani President and the re-
newal observed in all the spheres of  life of society, transition to an 
information society, integration of our country into the information 
space of the world have determined new objectives for the state and 
society. At present the information policy of the state has been aimed 
at ensuring the complete and consistent right of citizens to have an 
access to information, at ensuring the freedom of thought, word and 
information provided by the Constitution. On the other hand, conduc-
tion of purposeful measures for ensuring the information security of 
the state, individuals and the society has become a necessity.  «The 
conception of the support of the state to the development of mass me-
dia in the Republic of Azerbaijan» approved with the Instruction of the 
Azerbaijani President on July 31, 2008, is an important document pro-
viding the conduction of complex measures aimed at successful ful-
fillment of the objectives facing the society and the state. The Fund of 
State Support to the  Development of Mass Media under the President 
of the Republic of Azerbaijan instituted in 2009 has already begun 
to implement systematic measures into life for the solution of issues 
reflected in the conception. In 2009 1, 3 million manats, in 2010 2 mil-
lion manats have been allocated to the Fund from the state budget. Up 
to the present day the Fund has hold four competitions for financing 
the projects of mass media and rewarding the individual articles of 
journalists. In the following years it is expected to increase the budget 
of the Fund and to enlarge the scale of measures to be implemented 
into life by this institution.

Today there is an advanced, free and pluralist press in Azerbaijan 
which meets the world standards, over 4200 organs of press have been 
registered by the state in the country, about 300 newspapers and maga-
zines are published regularly, the rest are published with various in-
tervals. The instituted newspapers and magazines belong to different 
political parties, public organizations, private institutions and physical 
persons. About 100 organs of press are printed in the regions of the re-
public. Numerous scientific-practical, socio-political, socio-economic 
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and other magazines and journals are published in the republic, they 
illuminate  problems of women and children. Newspapers in the lan-
guages of minorities - in Russian, Lezghin, Talysh, Georgian, Avar, 
Kurdish – are published in Azerbaijan. Organs of press in English, 
French, German, Arabic and other languages are also published.

At present over 40 information agencies had undergone registra-
tion at the Ministry of Justice, tens of journalist organizations function 
in Azerbaijan. There are eight republican, one satellite, 14 regional 
and 13 cable televisions in the country.

There is a modern and developed Internet network in Azerbaijan. 
At present the number of  Internet users in the country constitues 41 
percent of the population. Over 30 Internet providers serve the popula-
tion. In the recent three years the entry-exit volume of the Internet traf-
fic has grown 40 times, the prices for the use of Internet have declined 
and adapted to the tariffs existing in the countries of the region.

The formation and development of a strong, independent mass me-
dia able to convey objective information, which illuminate the events 
in the country and in the world truthfully, demonstrate loyalty to the 
principles of statehood, support the national interests, form the main 
philosophy of the media policy of the state. This Book developed 
jointly  by the Heydar Aliyev Heritage Research Center and Newspa-
per  «Kaspi» conveys to the readers the speeches, views, instructions 
and decrees of the national leader of the Azerbaijani people Heydar 
Aliyev and those of the President of the Republic of Azerbaijan on 
the national press of Azerbaijan in two languages. The Book is a use-
ful visual guide for the formation of an objective imagination about 
the state policy implemented into life in Azerbaijan for the purpose of 
implementation of freedom of  word and information order to develop 
mass media in the years of independence. It is a worthy present to 
the 135th jubilee of our national press, and I hope that the readers will 
enjoy reading it.
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to the staff of the telegraph Agency 
of Azerbaijan - AzertAc 

March 3, 1994 
 

      I congratulate the staff of the National Information Center of the 
independent Republic of Azerbaijan - AzerTAc on the 75th anniver-
sary of its foundation.

AzerTAc plays a certain  role in the propagation of the foreign 
and domestic policy of the sovereign Azerbaijan both  at home and 
abroad, in exposing the Armenian aggression against our country 
and the atrocities committed against our people, in breaking the in-
formation blockade, in which we find ourselves, in the dissemina-
tion of the truth about Azerbaijan. Your achievements should also be 
noted in the formation of a true opinion about the establishment of a 
democratic and legal state in the country, in the world, in the expo-
sure of hostile campaign waged against our people.

The 75th anniversary of the Telegraph Agency of Azerbaijan is a 
significant event for our press. I wish your staff, all the Azerbaijani 
journalists, successes in protecting the interests of the people and 
state more strongly, in defending our just cause from a civic posi-
tion, in highlighting the realities objectively and promptly. I wish 
you new successes, good health and happiness.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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congratulation on the occasion of July 22, 
the day of national Press  

July 21, 1994 

Our national press, founded with the newspaper  «Ekinchi» by 
Hasan bey Zardabi, played an important role in the development of 
public thought in Azerbaijan and cultural and moral evolution of our 
people.

The Azerbaijani journalism, which has always been at the fore-
front of the national liberation movement, made contributions to 
identification and resolution of the issues facing the society. Today 
economic, political and social problems of independent Azerbaijan,  
inviolability of our borders, and the bloody war waged for the territo-
rial integrity of our country remain the main themes of our journalists. 
The Azerbaijani journalists working in conditions of freedom of 
press and speech, and performing this difficult and honorable work 
with dignity, serve for the formation of the democratic image of our 
country in the world.

I heartily congratulate journalists and all the press workers, and 
wish them successes in their difficult and honorable work for the 
sake of a brighter future of our country.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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congratulations of the President of the republic 
of Azerbaijan Heydar Aliyev on the occasion 

of the day of national Press  

July 22, 1995  

Our national press, founded 120 years ago by the newspa-
per  «Ekinchi»  instituted by a great scholar, teacher, journal-
ist and public figure Hasan bey Zardabi, left a glorious page 
in the history of the spiritual culture of the Azerbaijani peo-
ple, played a matchless role in formation of our national iden-
tity, in the preservation and protection of our spiritual values.  
Stages of development of our national press are a part of the his-
tory of the struggle for freedom and independence of the Azerbaijani 
people. We have learned lessons of struggle for freedom, democracy, 
and independence from the pages of our national press, from the 
newspaper  «Ekinchi.» 

The Azerbaijani people who has built their free, independent, 
democratic state has faced and is facing unimaginable difficulties 
on this path. The sly network woven by the internal and external 
enemies and their evil intentions, even the attempts of coup d’état, 
have repeatedly tested the will of our people and state. The Azer-
baijani journalists who work in conditions of freedom of press 
and speech, and use the democratic values have great services in 
the solution of these issues and in objective assessment of events. 
I congratulate the journalists, publishers, printing industry; in gen-
eral, all the people working in this sphere on the occasion of Day of 
National Press, I wish you success for the sake of a brighter future of 
our country, for then establishment of the ideals of peace, freedom 
and democratic principles. 
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congratulation on the 22nd of July- day 
of national Press 

July 21, 1996

I heartily congratulate all the journalists and press workers on the 
Day of National Press of the Republic of Azerbaijan. 

The Azerbaijani press  founded by Hasan bey Zardabi had a very 
rich and honorable road of development, always reflected the na-
tional and moral values, traditions, desires, and all areas of the dif-
ficult life of our people in its pages. Prominent thinkers, journalists, 
writers and satirists of our people gave impetus to the development 
and formation of national mentality and culture through the press.

 A multifunctional press and information system has been created 
and a network of the most modern TV, radio, mass media and jour-
nalism have been developed in the republic. 

Principles of democracy are firmly implemented in the field of 
press and information, as well as in other spheres of social and po-
litical life of Azerbaijan, which is in the process of building an inde-
pendent, democratic and legal state. Freedom of thought, expression, 
political pluralism provided by the new Constitution of the Republic 
of Azerbaijan form the basis of the policy of  Azerbaijan on press 
and media. As a result of this policy, currently  24 free television and 
radio companies, more than 500 magazines and newspapers, news 
agencies representing international, regional and national institu-
tions which belong to different socio-political institutions, organiza-
tions and individuals, function in Azerbaijan. 

Distinguished press workers!
I congratulate you on this momentous day once more; I wish you 

objectivity, integrity, professionalism and genuine citizenship in 
highlighting  the events  in our country and abroad, in commenting  
the democratic changes underway in Azerbaijan in the international 
world.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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congratulation on the 22nd of July- the day 
of national Press 

 July 21, 1997

Distinguished press workers!
I heartily congratulate you on the occasion of the Day of National 

Press.
The Azerbaijani press has covered a very rich and honorable road 

of development, always reflected all the areas of life and the desire 
of our people in its pages and given a strong impetus to the forma-
tion and development of the national consciousness, morality and 
culture.

At present democratic principles are consistently executed in all 
the areas of social and political life of the independent Azerbaijan 
as well as in the sphere of press and media. Freedom of speech and 
thought,  principles of political pluralism enshrined in the Constitu-
tion of the Republic of Azerbaijan, form the basis of the state policy 
on  press and media.

Journalism is a job requiring a special, unusual and hard work. At 
present hundreds of mass media agencies, TV and radio companies, 
newspapers and magazines function independently in the republic, 
and journalism develops rapidly. 

On this momentous day, I want to express my confidence that the 
Azerbaijani journalists will demonstrate high professionalism, ob-
jectivity, integrity, real civil and public position while conveying to 
the public, the events in the country and around the world, in spread-
ing information about these events, in analyzing them. 

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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to the Press Workers of the republic of Azerbaijan

July 19, 1998

Distinguished press workers!
I congratulate you on the occasion of the 22nd of July- Day of National 

Press and I convey my sincere wishes to each of you.
The Azerbaijani press has made its outstanding contributions to the 

formation, development and preservation of  high morals values, social 
and political ideals and culture, and has turned into the spokesman of the 
wishes of the people.

Mass media is the main means of democracy and transparency. Since 
gaining independence the Republic of Azerbaijan,  which has chosen the 
universal values, legal and secular state building as a development model, 
advocated the protection of human rights, freedom of speech and press as 
the most important duty. Multilateral press and information system has 
been created in Azerbaijan. Hundreds of mass media organs-TV and radio 
companies, news agencies, newspapers and magazines operate freely. All 
necessary measures have been taken for their independent establishment, 
free activity and development. 

Continuance of the advanced traditions of the Azerbaijani press, and 
their enrichment with the present international experience, improvement 
of material and technical base of mass media and raise of the level of pro-
fessionalism,  formation of the civil society and its development into pro-
ductive use in the implementation of democratic reforms, demands from 
the government and  press workers special efforts and strict liability. Our 
state appreciates the work of journalists, which requires an unusual work 
and does everything possible to solve the existing problems in this sphere, 
and will do its best in the future, too.

I want to express my confidence that the army of independent journal-
ists working in mass media of Azerbaijan will demonstrate high profes-
sionalism, objectivity, integrity, real civil and public position in conveying 
the news about the events in our country and abroad to public attention.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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to the staff of the newspaper  «Azerbaijan»

September 14, 1998

Newspaper  «Azerbaijan» which has played a special role in the his-
tory of independence of Azerbaijan is 80. Since it started its activity in 
1918 as the official organ of the Democratic Republic of Azerbaijan, it 
has been in forefront of the struggle for national liberation, become the 
mouthpiece of long-term desires and aspirations of our people, and made 
a worthy contribution to the formation of its spiritual values, social and 
political ideals. 

 «Azerbaijan» ceased its publication after the fall of the Democratic 
Republic of Azerbaijan, renewed its activity when our people got their 
independence in 1991. It took an active part in implementing the ideas of 
freedom and sovereignty.

Today  «Azerbaijan» continues the progressive traditions of the press 
worthily in our country, plays a crucial role in ensuring democracy, polit-
ical pluralism and transparency. The realities of Azerbaijan,  building of 
a legal state and civil society in the country, economic reforms, creation 
of a healthy-spiritual, psycho-logical environment, civic solidarity and 
national unity and other conducted purposeful works and socio-political 
processes are highlighted without any bias in its pages.

 «Azerbaijan» is facing big challenges in strengthening our national 
independence and the establishment of a free, democratic society as other 
organs of press in the country. I believe that the staff of  «Azerbaijan», 
which has displayed irreversible loyalty to high ideals in all the periods of 
its activity, will demonstrate a high level of professionalism, objectivity, 
integrity, and true national citizenship in conveying to the public and in 
the spread of the truth about our country to the world and be able to con-
tinue the progressive traditions of the press of our people adequately.

I congratulate you cordially on the 80th anniversary of the newspaper  
«Azerbaijan», which bears the name of our country, and which is of the 
same age as our democracy, our national state, and I wish your staff much 
greater successes. 

HeydarAliyev 
President of the republic of Azerbaijan
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to the press workers of the republic of Azerbaijan 

July 21, 1999  

Dear workers of the press!
I congratulate you on the remarkable holiday - the Day of Na-

tional Press, and I convey my sincere wishes to each of you.  
Throughout its rich and glorious history the Azerbaijani press has 
always been a herald of great social ideals and rendered exclusive 
services to strengthening the desire of freedom, the idea of indepen-
dence, spiritual progress of the people, protection, preservation and 
further development of high spiritual values. 

After gaining independence, our press, fed by national and uni-
versal values, has got greater opportunities to implement into life 
its highest goals. Freedom of press, speech and thought, political 
pluralism are firmly observed in the Azerbaijan Republic which has 
chosen the path of a building democratic, legal and secular state. 

A strong system of mass media has been established in Azerbai-
jan. Hundreds of independent publications, agencies, broadcasters 
constitute a versatile and reliable network of media in our society. In 
the information age which we live in, all necessary measures are be-
ing taken in our country for the smooth work of the press, for enrich-
ing the international experience, and especially for improving their 
logistical provisions for the professional development of journalists 
to protect their rights. 

Press is a powerful tool which deepens democracy, gives impetus 
to political development. Today the main task is to use its opportuni-
ties in the construction of state building, establishment of democratic 
values, formation of a civil society, in implementing reforms, in the 
moral purification of people. Press should be a mirror of life, the 
herald of truth, it should encourage and mobilize people to fight in 
the name of high ideals. 

I want to express my confidence that the Azerbaijani journal-
ists with rich and progressive traditions of the press, will always 
hold the honor of this profession high, demonstrate professional-
ism, objectivity and integrity in conveying the news about the events 
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currenting in our country and abroad to the public and exert more 
efforts to spread the truth about Azerbaijan throughout the world.  

Heydar Aliyev 
     President of the republic of Azerbaijan
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speech of the President of the republic of Azerbaijan 
Heydar Aliyev at the meeting with the journalists ded-
icated to the 125th anniversary of the establishment of 

the national Press in Azerbaijan 

July 22, 2000

Ladies and gentlemen,
It is already two hours and a half that we are here. I think this 

meeting is of paramount importance. I attach much significance 
to this. From your speech and mood I feel that you share the same 
views. 

I repeat that this meeting is devoted to the 125th anniversary of the 
democratic press. While celebrating anniversaries, appreciating our 
history and past, indeed, we try to deal with the existing problems 
and take appropriate measures for the future. In this context, this 
meeting is of great importance. 

Speeches were diverse. Serious criticism were made with regard 
to pressure on newspapers. These criticism were different. I do not 
want to repeat them. Clearly, some of them were impartial. However, 
there were also true ones. I think that we should put aside the biased 
criticism and speak about the unbiased ones.   

I declare that the views expressed and shared will be compiled, 
and I shall review them. Eventually, we shall witness all measures 
taken. You may be confident. 

Some proposals were made. Most of them related to the financial 
assistance to newspapers by the government, and there were other 
requests, too. We can handle some of them. Today I can not say for 
sure what we shall do or what we shall not. I made an order while 
organizing this meeting. Some projects and decrees have been de-
veloped by our administration.  I shall sign a decree in two or three 
days that will incorporate issues with regard to the proposals today 
and those that are at our disposal. I can not say for sure that the de-
cree will heal all the wounds. However, it will help you realize your 
wishes. 

You know and the persons who spoke here said about it, too that  
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Azerbaijan celebrates 10th anniversary of democratic, free and in-
dependent press. However, our democratic press has a 125 year old 
history. We can not forget our past. 

I know that you live with your own cares and this one becomes 
number one for you. If we celebrate this anniversary from the point 
of view of our statehood and history of our nation, indeed, we should 
appreciate our past. In reality, we are proud that the Azerbaijani na-
tion was able to establish a democratic newspaper 125 years ago in 
the East, in the country in which  Islam was worshipped. 

We are proud that our secular theater has a 130 years history. We 
are proud that it distinguishes us from other regional nations. That 
is the democratic and secular ideas did not necessarily appear today 
or yesterday but 125 years ago, when Hasan Bey Zerdabi, publisher  
of the newspaper  «Ekinchi» along with Mirze Fatali Akhundov put 
forward this initiative. In those years, it was not a simple, but a com-
plicated issue.  Thus, it took place 125 years ago and we remember  
«Ekinchi» for 125 years, the people involved in the publication of a 
newspaper risked their life. Imagine how patriotic and courageous 
they were. Publication of a newspaper in Azerbaijani in those years  
was directly linked with high risks. And they took this risk. After a 
short time,  «Ekinchi» was closed. Afterwards it was published as an 
attachment to papers in Russian. 

As you know, Mammad aga Shahtakhtinsky published the news-
paper «Shergi - Rus». On the initiative and financial support of 
Zeynalabdin Tagiyev the newspaper  «Kaspi» was printed in Rus-
sian. This is our history. The press founded by Hasan bey Zerdabi  
developed. As a result of this, a great  Jalil Mammadguluzade pub-
lished the magazine  «Molla Nasraddin». I repeat that it is an excep-
tional case if we take into account the whole Muslim world of that 
time.  «Molla Nasraddin» became popular not only in Azerbaijan, 
but also in the entire Caucasus, Central Asia, Iran and Turkey. 

That is, our intelligent people created these democratic ideas 
and secular values in those years. They awakened our people, and 
revived the feelings of patriotism and love for the nation. Subse-
quently, prominent man Uzeyir Hajibeyov edited newspaper  «Azer-
baijan» in the years of the  Democratic Republic of Azerbaijan 1918. 
In those years the  newspaper  «Azerbaijan» contributed a lot to the 
spread of the ideas of independence. 
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If  we divide the 125 years of our  history into periods, the first 
period will be from July 22, 1875 roughly to 1920. This era is a re-
markable period in the history of the Azerbaijani nation.

This era defines the period where secular and universal values 
and democratic ideas appeared. Obviously, no one gave it to us. This 
was done by the intelligent and courageous Azerbaijanis. 

The newspaper  «Azerbaijan» edited by Uzeyir Hajibeyov was a 
great newspaper. That is a bright page of our history.                     

Then begins the  second stage of the history of our press. It be-
gins with the establishment  of the  Soviet power in Azerbaijan. The 
Azerbaijani press lived 70 years under trhe Soviet rule. We know, 
maybe the youth do not, even in the communist regime in 1920s, in 
1930s and in 1940s  «Ekinchi» was commemorated with great pride. 
A great number of researches have been devoted  to newspaper  «Ek-
inchi» and Hasan bey Zerdabi as its editor. If you review the history 
you will understand that even under the rule of the totalitarian re-
gime with its communist ideology, our press developed and grew.

As you know, the magazine  «Molla Nasraddin» was published 
until 1932. I remember that satirical magazine   «Kirpy» (hedgehog) 
was published from 1950s. What was the target? It was the revival 
of  «Molla Nasraddin» journal. I do not know in what condition is  
«Kirpy» today. I remember that this magazine  played a crucial role 
in our society in the 1950s, in the1960s and in the 1970s. If  the mag-
azine  published a caricature of an official or secretary of a  district 
party committee  or somebody else it was  a big  sensation. 

That is, this period marks the second greatest period of the demo-
cratic press. Evidently, democratic principles were based upon the 
communist ideology. However, take the newspapers of that time as 
an example. For instance, the newspaper  «Communist» was pub-
lishing critical articles. Or other newspapers, such as  «Bakinsky 
rabochy»,  «Azerbaijan gencleri»,  «Molodyozh Azerbaydjana»,  
«Sovet kendi» and others were publishing critical articles as well. 
With the critical articles they were, in fact, contributing to the solu-
tion of many problems in the society. 

I remember that I was reading newspapers everyday  when I was 
the first secretary of the Central Committee of the Communist Party 
of Azerbaijan. At that time there were not so many newspapers as 
today but there were some. What I was reading in the newspapers? 
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I was not reading how cotton is grown or how a cow is milked, or 
what is done in a specific factory. I was looking for critical articles. 
I am not saying that critical articles were encountered every day. 
You can take them from archives and look through them. If I found 
a critical article I used to phone the editor and ask  «why?» Because 
it was frightening to publish critical articles then.

Please, understand me correctly. I was appointed as a head of the 
state in 1969. One of the journalists mentioned that at that time he 
wrote an article titled  «Mikhailo is in the city». This phrase was in-
vented about  me in 1969. When I was appointed  the first secretary,   
no one recognized me, because before that I  worked as a chairman 
of KGB. For about 2-3 months I visited different parts of the city, 
for example I was going to stores, using cabs and trams in order to 
understand whether people were deceived or not. That is why the 
phrase was in use and spread. 

As you know,  «Mikhailo» is the  nickname of Mehdi Husein-
zade, who fought against the German Nazis. At that time he was 
called  «Mikhailo» in Italy. Thus,  «Mikhayio is in the city» was said 
about me as well.                  

What did I witness? Directors of stores and taxi drivers found and 
sold my pictures in order to recognize Aliyev. For example, once I 
queued for meat I was standing in a meat queue. For what? Because 
at that time there were three different kinds of meat. I remember it 
very clearly. One of them was for 3 manats 20 kopecks,  the second 
one was for 3 manats 50 kopecks and the third one, most probably, 
was for 3 manats 80 kopecks. What was the butcher doing? He was 
selling the third type of meat instead of the first one, or he was de-
ceiving people for a half kg when he was selling 3 kg of meat.     

I queued for twice or thrice. I caught them while deceiving me 
and I called the police then. I personally did the same for several 
times in order to make them understand that it was not acceptable. 
However, I could not do that after three or four months because they 
already recognized me. Therefore, the phrase  «Mikhailo» came into 
being. 

Why critical articles were published then? As the head of the coun-
try, I began to criticize the negative issues in Azerbaijan. I reported 
on them. You can get them from the archives.  In 1969 and  1970 the 
world press was writing about the processes ongoing  in Azerbaijan. 
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It was impossible to fight against corruption in the Soviet Union. We 
dismissed a minister, a secretary of district committee and others for 
taking bribes and for abusing the  power.  The measures taken then 
provided the  newspapers with topics for their articles.

Most of  correspondents wanted to write about  the negative facts 
but they were scared of the government. When the government ren-
dered assistance and  supported them they were inspired. I remember 
that the newspaper  «Communist» wrote an article on  «The events 
in Lankaran» in the 1970s. You might recall the terrible situation in 
Lankaran. 

Haji Hajiyev: (chairman of the Union of the Azerbaijani Journal-
ists): Yes, we do.

Heydar Aliyev: Then the editor of the newspaper  «Communist» 
was Agababa Rzayev. I read the article and understood how terrible 
the situation was. 

Then,  the Bureau of the Central Committee was dealing with 
these issues. I raised the question in the Bureau in 10 days. I dis-
cussed the issue and dismissed all the officials of the district, and 
eventually expelled them from the Communist Party. This was equal 
to death. This ultimately inspired the newspaper  «Communist» and 
they exposed such events in Goychay and other districts. 

I repeat again  that such things depended upon the attitude of the 
leading party. Such things happened in other  republics of the former 
Soviet Union, too. I remember, the price of  our newspaper  «Bak-
insky rabochy» was one kopeck, but it was sold for 25 manats in 
Yerevan and Tbilisi. What was the matter? Because the same process 
was going on  in these republics as well.  But it was not allowed to 
expose  them.  «Bakinsky rabochy» was a popular newspaper there. 
It passed from hand to hand. I remember that there were such kind of 
secretaries of district party committees in Yerevan that appreciated 
these views. They were saying that one newspaper was passing from 
hand to hand for 50 times and only then it was torn. 

Elmira Akhundova: (correspondent of  «Liberty» radio station 
in Azerbaijan and of  «Obshaya Gazeta» of Russia): Mr. President, 
your interview to  «Literaturnaya gazeta» was greatly applauded. 

Fikret Goja: (secretary of the Union of Writers, people’s poet): 
such articles were published in  «Literaturnaya gazeta». 

Heydar Aliyev:  «Literaturnaya gazeta» began it  later. I mean the 
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outset of the 1970s. 
I think that my actions were fair. But after my resignation they 

used them against me.
I remember that in those years I read an article titled  «Golden 

chain» in  «Bakinsky rabochy». What was it about? Girls were at-
tending classes with golden bracelet. What about now? I have no 
idea. But then it irritated me a lot. Why should girls come to classes 
with  golden bracelets? Even in the developed countries and in rich 
families it is out of the question. 

I raised the question to discuss at schools and remove the prob-
lem. Recently I have heard from a parliamentarian that  «Heydar 
Aliyev was violating the right of the people who wore bracelets or 
watches». Indeed, I remember. The Japanese watch  «Seiko» had just 
appeared then. It was so expensive, more than five times than our 
monthly salaries. I was witnessing that the secretaries of the district 
party committees wore Japanese  «Seiko». In one of the meetings I 
asked the attendees to raise their hands in order to see their watches. 
I asked them how they afforded to purchase  «Seiko» watches. Your 
monthly salary does not enable you to purchase it. How did you buy 
it? After all, they could not say a word. Now I am criticized for what 
I have said. Surely, I did it. I am doing it now and will certainly do it 
in future, because morality is of paramount importance for us. 

Fikret Goja mentioned  «Literaturnaya gazeta».  «Literaturnaya 
gazeta» published in Moscow was more independent  among other 
newspapers in the Soviet Union. This is why, all were reading this 
newspaper and its circulation was much higher. Elmira Akhundova 
knows it well enough. Elmira, in fact, you were not the correspon-
dent of the newspaper then but you became its correspondent  later. 

I really liked  «Literaturnaya gazeta». It had good relations with 
me. We held a great conference on the moral education in Baku in 
1979. I made a long report there. Then, it spread the entire Soviet 
Union. A correspondent came from   «Literaturnaya gazeta» and 
asked me to give an interview about my report in the conference. 
The whole page of the newspaper was dedicated to the interview. 
The title was  «Let justice overcome». It was  a  phrase by Nizami 
Ganjavi. 

Elmira Akhundova: Indeed, it is Nizami Ganjavi’s phrase. 
Heydar Aliyev: Obviously, I used Nizami Gancavy’s phrase. This 
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sensation spread the entire globe. For what? Although I was the first 
secretary of the Central Committee of the Communist Party of Azer-
baijan I clearly indicated the negative aspects in the Soviet authority 
and society.  

I remember that Andropov was the Chairman of the Committee 
of the State Security of the USSR and  member of the Political Bu-
reau. After a while he called me. He noted that my interview caused 
a great sensation. I asked in what meaning? He indicated that there 
were positive and negative elements. I asked what the positive and 
negative elements were. He pointed out that the positive  was that 
people witnessed these problems and they were content that some-
one was courageous to publicly mention them. Not an ordinary per-
son, but a high official said that. There were also opponents. I asked 
why? He said that they were not willing to reveal them. 

There were many such articles then. If you wish, you may find and 
read them. I was also fighting against the bribery in the admission to 
higher schools. For example, what did I witness in 1970s? There is a 
law faculty in our State University, 50 students were admitted each 
year. Once I noticed that those who entered the law faculty were 
predominantly (95 percent) the children of prosecutors, judges, and 
ministers. That is, if the father is a prosecutor, then his son and even 
grandson had to become a prosecutor as well. What about others 
from different families? Even some who had not fathers. How can 
they enter  the law faculty? Then the faculties of  history and Orien-
tal Studies were prestigious as well. I banned the admission of the 
children of those working in the law enforcement agencies, such as 
police, prosecutor’s office etc, to these faculties. This created a good 
spirit in the society. 

Now I encounter some people in  police and prosecutor’s office. 
They say that only due to my efforts they entered  the law faculty. 
Otherwise, they could not because they came from villages. They  
were poor, and did not have money to bribe or any protection to 
enjoy. 

I did everything for the well-being of our nation. Even in the So-
viet time, some lawyers argued that Heydar Aliyev violates human 
rights. Andropov told me it. I asked him what he thought. He replied 
that I was right. I asked what about the lawyers? He said that he had 
called the attorney-general and asked him to shut their mouth, Hey-
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dar Aliyev was right. 
What happened afterwards? When  I resigned from the Political 

Bureau and was jobless, I was accused in some newspapers. For in-
stance, I forbade the officials to build summer cottages. For what? 
The monthly salary of any official in the Central Committee or of the 
secretary of the district party committee was 320 manats. He did not 
have other financial resources to construct a summer cottage, then 
how did he afford it? Obviously, he either abused his power or took 
bribes. That is why, I banned it. Some officials had summer houses. 
Thus, I sacked them and eventually punished them. 

Today I share the same view. Sometimes opposition newspapers 
write about villas. What should I do now? Then it was the Soviet 
time and I prevented them. Now someone is a businessman, he has 
the right to build, another one is an official, but he also builds. Prob-
ably he builds it thanks to his illegal incomes but he does it on behalf 
of someone, and therefore, it is impossible to prove whether  it is his 
or not. I can not investigate the case, but I see what is going on. 

On the other hand, it is positive, because we want the formation 
of entrepreneurs and businessmen, free trade and development of the 
economy. That is, if a person has a legal income, then he can build 
a house or villa and so forth. But there are people employed in state 
structures, and it means that they can not afford it. In fact, they do. 
How to distinguish? I did it then. What was the result? After my res-
ignation in Moscow, as I mentioned before, I wanted to give an inter-
view, but they did not take. Then , the newspaper  «Communist», to 
which I gave a full support before, discussed its critical articles and 
took necessary measures, wrote an article about the «illegal actions 
of Heydar Aliyev in Azerbaijan». That is, I banned the construction 
of a summer house and admission to the law faculty and so on. In-
deed, I did not pay much attention because I consider that I was right 
and I still believe that I am right. Each period has its own laws. 

That is I want to say that there were such journalists and coura-
geous people in our press then. They just needed protection and sup-
port. 

As you know young producers Eldar Guliyev and Rustem Ibra-
himbeyov had shot a movie titled  «In a southern city». Then  I was 
not working in the Central Committee, but I headed  the KGB. This 
film is demonstrated today, but it was forbidden then. Why? As if the 
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movie demonstrated the negative sides of our nation. The movie was 
forbidden by the officials here. And the, Ministry of Internal Affairs 
in Moscow also banned it because it created a negative image of the 
police; there was a policeman who took a manat from each one and 
let them in. 

I repeat that the film was banned for these reasons. I watched the 
movie and saw that everything was OK. I phoned Moscow, the Min-
ister of Internal Affairs. I asked him whether he denies any bribery 
in the police system. He said that the  movie disgraced the police. I 
asked him what it disgraced. Was it a disgrace if someone told the 
truth?

If I was not there it would have not been allowed. Moreover, dur-
ing my term of office, Rustem Ibrahimbeyov along with Rasim Oca-
gov made a movie under the title  «Investigation». You are familiar 
with it. The movie was made with my initiative based on the materi-
als we acquired on corruption and other illicit actions. But then, it 
was banned here. Why? They were arguing that  «this issue is our in-
ternal affair, but the movie will be shown in the entire Soviet Union. 
All would think that there were corruption and lawlessness». I did 
not support these views and today I do not share these opinions. We 
should not conceal what we have. The longer you hide it, the worse 
it would become. 

Our writer Anar wrote  «The Summer days of the city». Some 
disliked the performance arguing that the  «prosecutor» takes bribe. I 
also watched it and liked it so much. Then I declared that the perfor-
mance was fascinating. I added that there should be a movie based 
on it, and furthermore, it should be staged in Russian. 

That is, such things existed then as well but the then regime ob-
stacled them. Now the press is entirely free. We lived 70 years under 
that condition. In the past decade the press was independent, in fact, 
not the entire decade. For example, in 1990 there were independent 
newspapers like  «Azadlig»,  «Seher»,  «Azerbaijan» and  «Aydin-
lig». When was  «Aydinlig» started to be published? 

Mahal Ismailoglu: (editor-in-chief of  «Xalg gazeti»): since Au-
gust, 1990. 

Heydar Aliyev: They touched upon the key events in our life, 
therefore all were reading them enthusiastically. I was reading  
«Azadlig» newspaper everyday, because all the articles were impar-

AZERBAIJANI PRESS 135



158 www.aliyevheritage.org

tial, as if they came from my heart. 
Afterwards, new newspapers appeared. We can not flatly argue 

that our press was entirely independent in the past decade. Our press 
gradually developed. Notably, liqudation of censorship, military 
censorship and of all impediments on the press in 1998 led to the 
creation of a number of newspapers, and thus, it became impossible 
to remember all. I, as a president of the Republic of Azerbaijan, am 
confident that it is a positive case. 

I think that our press is in period of the transition. That is, if a 
newspaper is closed, it fights to get published. After acquisition of 
freedom it tries to take revenge and thus publishes articles full of lie 
and spreads rumours. Independent or opposition newspapers, as you 
call, compete for causing  sensations. I am not surprised at it. I think 
it is one of the characteristics of our transition period. 

I believe that the newspapers must be  improved professionally. 
Time will come when the number of newspapers will decline as a re-
sult of competition, and criticism in these newspapers will be healthy 
and fair.                                            

I believe it. Do not worry about it. Try not to libel. It was men-
tioned that some newspapers and journalists were being sued for li-
bel. No one was fined or indicted by court, was it? But was the court 
entitled to make a decision? Indeed, because our law says that if you 
insult me, I sue you for libel. I repeat that courts are  entitled to take 
appropriate measures. I frankly say that we prevented that. At time 
passed, people got accustomed to. This was the support of  the lead-
ing party to the opposition and independent newspapers. We did not 
let any newspaper be fined or suffer. Gunduz Tahirli mentioned that 
he had two criminal cases. It might be three or four. But you are not 
indicted. 

As you witness, in my speech I criticized the opposition news-
papers once or twice for their unjust articles. I still hold this view. 
For example, there are certain newspapers that mention the name 
Heydar Aliyev in 10 or 15 articles. Everything has a certain limit. If 
you write about Heydar Aliyev, then write one or two articles. What 
is the aim in mentioning  «Heydar Aliyev did this or that» in 15 ar-
ticles? It is not normal.

I am not concerned about it at all. I am sincere with you today. For 
example, in 1988 certain articles were written in Moscow and here 
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to libel me. Then  I was so furious because I was greatly astonished. 
I could not imagine that the state, the party, and the system,  which I 
served loyally and contributed a lot through decades, were indiffer-
ent to my life. And the defamatory articles appeared with the direct 
order of the Central Committee. Or those who ordered such kind of 
articles were people that I once raised, promoted, and eventually ap-
pointed to  certain posts. Not personally mine, but during my leader-
ship in Azerbaijan I supported them.

They purchased apartments and became MPs. It all happened 
thanks to my support and care. And when they libeled me I got very 
furious. But afterwards I forgot everything and did not care who 
wrote what. That is, I passed this period. 

I know what I do, and thus I am responsible for everything I do. 
What they  write what does not concern me. I am confident that the 
Azerbaijani public opinion is in my favour. I  do not mean that ev-
eryone thinks that Heydar Aliyev is good. There are opponents of 
Heydar Aliyev; one of them is dismissed or something  happened 
to the other. There are such people and it is OK. In Azerbaijan, if 
someone were adored so much and loved by all it would  have been 
abnormal. Such thing does not exist in any part of the globe. 

I know that the majority of people in Azerbaijan count on me, 
values  my service, and thus highly appreciates the necessity of my 
leadership. My opponents enjoy reading newspapers five times a day. 
But they form minority. Most people do not like them. You  know 
that most people abhor such newspapers. Therefore, the opposition 
and independent newspapers should not tarnish their images. There 
must be a balance. 

I repeat that I criticized the opposition newspapers before once or 
twice, and I still share the same criticism. However, I do not criticize 
your today’s speeches. I consider that all the speeches were OK. All 
the criticism made here will be reviewed. What is just and fair will 
receive necessary feedback. We shall take measures on the possibil-
ity of your requests and proposals. 

My objective, duty and goal, as  President of Azerbaijan, are to 
build a democratic society. Gunduz Tahirli mentioned that some do 
want to return to the past. There will not be return to the past in  
Azerbaijan. You are right in saying that there are some who really 
want it but as long as Heydar Aliyev is President, there will be return 
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to the past in Azerbaijan. There is no return to the old system, no way 
to the restoration of socialism, communism and totalitarianism. We 
go forward, follow the road of democracy, pluralism and freedom 
of press, and we shall follow it further. It is not an easy way, but a 
difficult one.     

Some believe that if  jump over the river everything changes com-
pletely. It is impossible to change the human psychology within a 
year or two. But we change it. This process goes rapidly in one,  
slowly in the other. We change it now and shall change it in future. 
Our actions aim at it.  

I repeated several times that  independence of Azerbaijan is ir-
reversible. Freedom of press is irreversible in Azerbaijan. Let no one 
be concerned about it. Other issues should not concern people ei-
ther. The policy pursued is irreversible enough. I will pursue it until 
the end. I will conduct it myself. Newspapers keep writing from the 
morning until the evening  «What about Heydar Aliyev, who will 
substitute him, what about this, what about that?» No one should 
worry about it. Heydar Aliyev is here with you for three hours. To-
day I told you what I have done. This is Heydar Aliyev, with  you. 
This is my health, my logic, my energy and my ability. I shall justify  
my people’s confidence and meet their expectation till the very end. 

The crucial issue for us is to settle the Azerbaijani-Armenian con-
flict over Nagorno-Karabakh, liberate the occupied territories and 
return IDPs to their home. 

Some of  speeches demanded  to inform the public of what is go-
ing on with regards to the conflict.  My dears, you must understand 
that if it is under way it should not be made public because it is not 
public that deals with it. For instance, some parliamentarians make 
a speech requiring discussion on Nagorno- Karabakh conflict. What 
will you gain if you discuss it? Discuss it for ten times, then what? 

Armenia does not fulfil the resolutions of the United Nations and 
the recommendations adopted in the Lisbon summit of OSCE. I held 
a number of meetings and conducted negotiations with the presidents 
of Russia, USA and France. Let’s tell the truth. If there is someone 
like me, equal to my personality, logic and rationality then tell me, I 
shall send him to negotiate. You know that they deeply respect me. 
You know that I have friendly relations with them. However, the is-
sue remains unresolved. Last year we were close to the resolution of 
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the conflict but some forces prevented that. 
The strategic location of  Azerbaijan makes it interesting for many 

forces. Once we have not reached 50 percent of the solution of the 
conflict, then it is senseless to say what we do and what we don’t. 
What will that give to us? I shall never say a word on it. Most things 
are familiar to only 3 or 4 people, others don’t know. 

Do not worry about these issues. When I understand that it is be-
yond my capacity and someone else can do it, then I shall ask him 
to do it. But as far as it is in my capacity and I do it and I will do it 
further. 

I noted that it is the most important issue, but at the same time our 
economy is developing. We maintain it. Let us talk frankly. Most of 
the opposition, independent and partisan newspapers write that the 
Azerbaijani economy is collapsing and the country is in decline. My 
dearest, it is not true, it is a lie. Everything is measured by compari-
son.      

Since 1995 the economy of Azerbaijan has been developing steadi-
ly. And today the journalists of  «New York times» and  «Economist» 
informed me that after meetings with different groups of people they 
have realized that it is because of Heydar Aliyev that there is stabil-
ity in social and political life of the society, and people are working 
and living in peace. It  is a fact that none of them existed five years 
ago. There was a civil war in Azerbaijan seven years ago. It is a great 
progress that there is peace  now. You can go to the seashore, to any 
cafe or a tea house in any time without fear or restriction. However, 
you could not do it in 1992 and 1993. It was not possible until 1995 
when we eliminated the  military group OMON (special military 
detachment).

Now it is claimed that this or another person is a political prisoner 
and that is why we must release him. They are not my personal en-
emies! They were destroying the country. The court has sentenced 
them for their crimes. And their photos appear in newspapers every-
day, and it is demanded to release them. Nothing can be achieved in 
this way. 

We need a strong state for the present day. If we do not establish 
a strong state, Azerbaijan will be destroyed by some internal and 
external forces. You have to know this. Therefore, you have to be 
objective at least in such issues. 
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For example, some  days ago I was listening to the representative 
of the World Bank. I watched it on TV, and I hope you have seen it 
as well. He stated that Azerbaijan holds the first place among the 
CIS. What can we do any more? We cannot achieve the development 
level of USA or France. And we cannot even achieve the develop-
ment level of Turkey. It is out of the  question. 

Those who do not understand economy claim that some  fields 
of economy or plants do not function. They do not understand what 
kind of plants they are, what kind of goods they produce, what tech-
nology they use, what is their capacity, what products are exported. 
Brothers and sisters, I know them all. I know them for hundred per-
cent, I know what they are capable of. First, I am fully aware of these 
factories. Second, most of them were founded in 1970s. If they func-
tioned at that time and in each plant 4,5,6,7 thousand people were 
employed, and moreover, they were all under my leadership, then I 
am a leader today as well. And I have more authority than before. 
If they do not function at all or do not function in full capacity then 
there are objective reasons. 

They write  that agriculture is in decline. It is a lie. We conducted  
a land reform. Now grain is too much, we don’t know what to do. 
But I was very much engaged in grain problem in 1994. Have the 
people forgotten the bread queues? Have you forgotten it? We do not 
have this problem today. What about meat? I remind you that in the 
Soviet time, at the outset of 1970s, meat was given with  coupons. 
Most of you are young, you have not seen it. But there are some  
people here, they know it. Meat with coupons,  do you remember?

Haji Hajiyev: yes, I do.
Heydar Aliyev: a kilogram of  meat and half of a kilogram of  but-

ter were provided to each person  a month. But now streets are full of 
meat and  other things. This is the result of our job. 

For example, there is no inflation in our country for the last cou-
ple of years. Such thing does not exist in any country. What does 
the absence of inflation mean? Money people earn has value. Once 
there is no inflation, there is abundance of products, prices go down. 
Ultimately, it increases the purchasing capacity of our people. In the 
absence of inflation people receive more salary compared with the 
time when there is an inflation.

These are  statistics. The outcome of the last half year exists. For 
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example, GDP increased more than 7 percent. Industrial products 
enhanced 4,5 percent, while agricultural products increased 7 per-
cent. Other figures increased as well. 

We provide salaries and pensions on time. For example, in Geor-
gia and Armenia, the neighboring states, people do not receive their 
salary or pensions for about 4 or 5 months. How did we achieve this? 
The reason is that we implement our budget. We maintained our in-
dustry, levy taxes and revenues. This is why we provide our people 
with salaries and pensions on time.

It does not mean that everything is fine. Not, indeed. There are 
poor people. The fact that people are living in tents always troubles 
me. Furthermore, unemployed people are disappointing me as well. 
But it is impossible to realize everything  with a day or a year. The 
fact is that we go forward and will go further. 

Apart from all the revenues, we have benefitted 150 million USD 
from the  «Contract of the Century» signed in 1994. We have re-
ceived most of it and it is in our bank. In 1994 we had only 10 mil-
lion USD currency reserves. Now we have 800 million currency re-
serves in our bank. Do you realize it? 

This is why, I repeat that it does not mean that everything is all 
right, people live well. Not, indeed. But one must be  just and fair. 
Independent and opposition newspapers see everything black in 
Azerbaijan. It is unjust. People do not reconcile with this injustice. 
Indeed, some people read them because they think differently but the 
majority do not. 

Thus, I recommend writing on negative facts but you must be 
fair. There is no need for rumours and libels. It was also mentioned 
that  newspapers very often conceal the source information. This is 
not a new technique. It was not used in the Soviet time but in foreign 
countries. Now it is used here as well. 

If the information is true and you do not want to disclose the 
source, then write it as it is. If it is fabricated, someone makes it up, 
then it is not just.

My recommendations to you are the followings. First, improve 
your professionalism. As you know we have many journalists. That 
is, in terms of a number there is not a shortage. But in terms of  qual-
ity we have  problems. Perhaps  it is natural. Initially, there were so 
many journalists and newspapers and only then we need to improve 
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the quality. Try to focus on quality now. 
Some views were sounded on the training of journalists. It is ra-

tional. We have an idea, probably I shall include it to the decree, to 
set up an Institute of Reporters. You mentioned that students want to 
get to the law faculty but due to a low score they eventually get to the 
journalistic faculty. The Institute of Reporters would ultimately re-
quire special rules for applicants and necessary subjects for journal-
ists. Let us make the admission with multiple choice exams but on 
the basis of requirements of journalism. Moreover, it should include 
an exam to check applicants’ capacity. In that case, only those with 
journalistic abilities will apply for. As a result, good journalists will 
appear. But I do not know whether we can provide the institute with 
a teacher staff. Indeed, if we have such professional journalists. 

Vahid Mustafayev: (President of ANS TV Company): Mr. Presi-
dent, There is no need for the Institute of Reporters. A political sci-
entist, doctor or others should be trained as journalists. 

Heydar Aliyev: That is, you object to this proposal? 
Vahid Mustafayev: Yes, I do. It is impossible to have such an 

institute. Creativity is a different thing. 
Others: We want the establishment of Institute of Reporters.
Heydar Aliyev: Vahid, you may hold your own view. It is your 

opinion. You see, others approve this proposal. 
I heard various approaches. We shall analyze them and hold a 

discussion.    
I am glad to meet you. Do not doubt to my esteem, respect to 

journalism. I think those who write lies, they are also journalists – let 
them be. There is a saying in Azerbaijan:  «Time will show». Who-
ever passes this period will become a respective journalist. Who-
ever does not then he must search for another profession. It is about 
separate individuals. As a whole,  this profession is of paramount 
importance. In a democratic, legal and secular state journalism is a 
significant profession and press is a valuable field. This is my view 
and I shall never  change. 

I extend my esteem to you, to the Azerbaijani journalists. I con-
gratulate you on your holiday once more. I wish you  good health 
and success in your work.

Thank you.
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speech of the President of the republic of Azerbaijan 
Heydar Aliyev in the meeting with the heads of  mass 

media functioning in Azerbaijan

December 18, 2001

Sometimes I meet journalists. It does not happen so often, but when 
there is time. Nowadays I felt that there is a need for such a meeting, 
and therefore, I invited you to this meeting. 

I told our public-political department to invite some representa-
tives of  mass media. Now there are a lot of reporters in Azerbaijan. 
We can not meet all of them. But I think that you represent the whole 
mass media of Azerbaijan.  

I wanted the representatives of  independent and opposition media 
to come, too. Because there is no problem between us and the media 
of  state bodies. I was told that my wish has been fulfilled. 

What is my purpose? First, to listen to you. Because I know that 
the independent and opposition  media are concerned nowadays. 
They demonstrate it in newspapers and on TV. They claim that the 
repressions against the independent media has started since the sec-
ond congress of the New Azerbaijani Party. I don’t think so. Thus, I 
am worried about this. We can discuss and prevent it if there is any 
repression. That`s why, I have invited you. 

I expressed my thoughts about the opposition media in the con-
gress of the New Azerbaijani Party. I never hide that the opposition 
media publish disinformation, groundless facts and sometimes libels. 
I still have the same opinion today. 

In the assembly of the New Azerbaijani Party I spoke not as Presi-
dent, but as chairman of the party. There I recommended our party 
to increase its propagation. I also said that some opposition media 
publish offensive and humiliating articles against the government and 
the New Azerbaijani Party. Our party and its media should respond 
them adequately. The struggle and propagation in media should be 
two-sided. I wanted to activate the New Azerbaijani Party, which is 
one of the sides. 

I said this. However, it is not an attack or repression on the inde-
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pendent and opposition media. 
If there is a concern, we can remove or explain it. 
Some media write that the names of three newspapers  «Yeni Musa-

vat»,  «Azadlig»,  «Hurriyet» are reflected on a document of the New 
Azerbaijani Party. It creates a concern. Every party can write anything 
on its documents. It should be accepted normal. But I understand that 
it creates a concern, since the New Azerbaijani Party is in power. 

To be honest, I didn’t see those documents then. Then  this issue be-
came an object of broad discussions, I told the responsible persons in 
the New Azerbaijani Party that they had made a mistake, they should 
not have written this. I expressed my thoughts to the executive secre-
tary and his deputies. Now I am saying to you again that they should 
not have written this. However, this mistake should not be blown up. 
Every person has mistakes. Where there is activity, there are mistakes, 
too. Some of independent journalists think that all what they write is 
true. However, no one claims this. The history demonstrated that even 
the sayings of  great persons might not be true. 

In general, dogmatism was very strong in our society during the 
Soviet time. Though the Communist Party was struggling against 
dogmatism, that ideology itself was based on dogmatism. Now we 
understand it better. 

For example, we used to say that the quotation from Lenin`s book  
«What to do?» published 1902 is valuable for our time, too. However, 
70-80 years have passed. Every quotation or thought has its own pe-
riod. It applies to that period. 

You can read my speeches and reports made when I was the leader 
of the Communist Party of Azerbaijan. I don’t deny them. Now I can 
explain that we were educated in that way then. Therefore, we had to 
use a quotation by Lenin when making a speech. Lenin`s words made 
in the beginning of the 20th century can not be actual for our time. 
Everything has changed now. 

However, our political parties use the quotations  of some great 
persons and claim that they are still actual. However, they can not be. 
Those quotations were valuable in their own  periods. But now the 
world, society and people`s  thinking have changed. 

In 10-15 years the current things will be old, too. We should not 
forget the past. However, it is not right to apply the quotations made 
in the past to the present. 
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Such things  happen. We should understand and confess our mis-
takes. I think that they should not have written the names of those 
newspapers on the documents of the New Azerbaijani Party. Howev-
er, it is not a tragedy either. Perhaps this mistake is used by the opposi-
tion to claim about the repression on them. It is not necessary to blow 
up this issue. If there is a problem, let`s solve it. There is no repression 
as it is written every day. The New Azerbaijani Party just determined 
its future directions of activity. Each party does. But the decisions of 
one party are not discussed by another one. The decision of the New 
Azerbaijani Party is being discussed, as it is in power. However, we 
should not blow up this issue. As you see, I explained this issue. 

The second issue is about the picket organized in front of the office 
of the New Azerbaijani Party on the 12th of this month. That picket 
was not approved by the mayoralty of Baku. Therefore, the police 
interfered the picket and it led to an unpleasant case. 

I watched it myself on ANS TV. I thought that it should have not 
happened. What is the necessity of that action? For expressing the 
thoughts. The opposition can express its thoughts on newspapers and 
TV channels – everywhere.  

I think that the mayoralty of Baku should have approved it. But it 
didn’t. There can be bigger mistakes. But we shouldn’t turn it into a 
tragedy. We shouldn’t blame the police either. 

The Minister of Internal Affairs Ramil Usubov explained it very 
well on ANS TV. The police, a law-enforcement body of the state, 
ensures public security. They must fulfill their duties. Its result may 
be unpleasant. If the mayoralty  of Baku did not object the picket, then 
everything might be normal and there would not be a big case. The 
Executive Power of Baku objected it. The police tried to prevent it. 
They should have been more accurate. But as Mr. Usubov said, they 
are also people. They also have some mistakes. Some of them abuse 
their power. But let`s be honest, our police ensures the stability and 
security in Baku, doesn’t it? 

What will happen, if I order the police not to fulfill their duties? 
Chaos and anarchy. We should take it into consideration. We all live 
comfortably. Because, we have ensured the public and political sta-
bility. Second, our law-enforcement bodies ensure it daily. You can 
criticize them, their mistakes, their abuse of power. 

A reporter asked Mr. Usubov on ANS TV how many policemen 
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did not act properly while fulfilling their duties. He said that 150 
policemen had been punished within a short time. If someone acts 
wrong, he is punished. The policemen can not be out of punishment 
either. They must be under control. They must fulfill their duties and 
not abuse their power. They do. However, as President of Azerbaijan, 
I can`t say that I am completely satisfied with it. But everything must 
be improved. 

If everything is ideal in the society, then there is no meaning of life. 
Because life is struggle and development. One must progress, step 
forward, remove obstacles, struggle against flaws. 

I spoke about the actions of police much. I think that it should have 
not happened. Now we shall either discuss it further, or end this issue. 
I think that we should choose the second one. 

I don`t know what other problems are. I have invited you. Any-
one can speak. I remember that we have made important steps in the 
sphere of media since 1998, including ensuring freedom of speech 
and media, and abolition of censorship. 

If you remember, I issued a decree in 1998. Later I issued other 
decrees on the support to the organs of media. You are aware of them. 
We help and shall help media. 

Recently I met the ambassador of the United States on other is-
sues. I declared on the recent events that we shall solve the problems. 
As President of Azerbaijan, I guarantee the freedom of press. Today 
I repeat my words. I think that freedom of speech and media is fully 
ensured in Azerbaijan. If there are problems, let us solve them. 

Recently I watched ANS TV and Space TV. The representatives of 
media took part in a programme on Space TV on Sunday. Is any of 
participants of the programme present here?

Etibar Babayev (President of Space TV): Mr. President, it was a 
Sunday talk show called  «It is us». 

Ali Hasanov (Head of the Department on Public-Political Issues 
of the Presidential Administration ): Mr. President, Agil Abbas was 
present there. 

Heydar Aliyev: I watched that programme. All the representatives 
of media expressed themselves freely. To agree or disagree with their 
opinions is another issue. Not everyone agrees with my opinon. It is 
not surprising. If there is a political pluralism, people can have dif-
ferent  views. I saw that the participants expressed their opinions and 

AZERBAIJANI PRESS 135



169www.aliyevheritage.org

even debated freely. Isn`t it freedom of press? 
I think that the major indicator of freedom of word and press in 

Azerbaijan is our private TV channels. When watching TV, people 
receive information, which influences them positively or negatively. 
It is freedom of word, freedom of press. 

For example, the thoughts of the participants of the talk- show on 
Space TV were spread throughout Azerbaijan.

There was another programme on war on ANS TV. The partici-
pants of the programme discussed how to solve the Nagorno-Kara-
bakh conflict, peacefully or by waging  a war? I don`t remember the 
name of the host of the programme. 

Ali Hasanov: Mr. President, it was Ibrahim Mammadov.
Heydar Aliyev: Yes, it was him. He asked the participants about 

their points of view on the solution of the conflict. They expressed 
their views. I watched the programme in order to learn their thoughts. 
But their thoughts do not reflect the  views of the society. Unfortu-
nately, some politicians claim that they speak on behalf of the society 
or the people. It is wrong. No one can express the view of the society. 
Because everyone has a different view. But it is important for me 
to learn their thoughts. I do not agree with most of them. Some of 
them deceive the society and try to increase their rating, not solve the 
problem. However, ANS TV creates an opportunity for the people to 
express their opinions. 

ANS has a programme called  «Point of view». Different people 
are invited there. Yesterday the programme was hosted by Ganira 
khanum. One of the politicans spoke there freely. He said that it is 
the end of the current government. But I don`t think that it is. Later 
that person said that this government must leave the power, since the 
people feel oppressed by the government. Ganira khanum said that 
it doesn`t seem that the people are oppressed. But the guest insisted 
that the people were. Not everyone may be satisfied with the govern-
ment. 

Our opposition politicians use the displeased people. They don`t 
share the political views though. But it is natural. Not everyone may 
be pleased with the government. If a new government is in power 
tomorrow, not everybody will be satisfied with it either. 

But I see that those politicians involve the displeased people to 
their political course in order to struggle against the government. It 
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does not worry us. It demonstrates that the opposition parties are so-
cially based on such a ctegory of people. 

Those people may be displeased with their salary, welfare, hous-
ing, problems with police or bureaucrats. I admit that we have many 
bureaucratic officials in the state bodies. But I mean that we have 
freedom of speech since any politician or opposition leader can speak 
against the government freely on television. 

A few days ago another politician had a dialogue with a representa-
tive of the New Azerbaijani Party on ANS TV. What he said about the 
President of Azerbaijan and his family is not humanistic. I watched it, 
but it didn`t worry me. If it is his level of education and moral, then 
let him demonstrate it. 

We have freedom of speech in our country. The people are free. 
But if there are some problems, let us remove them. But it is not nec-
essary to blow them up. 

I was also told that some newspapers owe to the publishing house  
«Azerbaycan». What am I supposed to do? The owners of newspa-
pers must count their revenues and expenses. They have to know what 
they publish newspapers for. If they want to earn money, they must 
know how to do it. If they use the newspapers for their political pur-
poses, they must be aware of their financial conditions. We have mar-
ket economy in our country. We can not do more. However, according 
to my decrees, we helped the newspapers with releasing them from 
taxes, buy paper and necessary things. Mr. Ali Hasanov can remind us 
again. You have those documents, don`t you?

Ali Hasanov: Yes, I do. 
Heydar Aliyev: We have helped. Perhaps I spoke too much. But I 

want to hear you, too. I speak to you clearly. Irrespective of your out-
look, political views and attitude to the government, media is a very 
important sphere for the Azerbaijani government. Ensuring freedom 
of speech and media, we have to remove the problems, create all the 
opportunities for the press. It is what I want to say to you. 

Please speak if anyone wants to. Mr. Ali Hasanov told me that you 
had already determined a list of speakers. The floor is given to Arif 
Aliyev, chairman of the Union of Journalists  «Yeni Nesil» ( «New 
Generation»). 

concluding speech
I am very satisfied with our open conversation today. I listened to 
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you attentively. Thank you for listening to me attentively, too. 
I instruct Mr. Ali Hasanov together with Dilara Seyid-zade to sum-

marize your proposals and thoughts made today. I want you to report 
to me on them. Because I am not aware of many problems. I need to 
know how to solve a problem, what  obstacles the solution of prob-
lems are. I think that we can solve many problems. I promise you that 
we shall look through these issues. 

I think that our meeting today will remove the tension in our media. 
The people creating the tension on both sides should take our meeting 
into consideration and do their best to establish good relations and 
communication. Our purpose is to give media more freedom, ensure 
freedom of speech widely and develop democracy in all the spheres 
in Azerbaijan. These are my sincere words. Actually, they are part of 
my policy. I can not say that we have achieved all of them. Not yet. 
But we are going in this way. We can not succeed everything within 
a short time. 

Some say that the law on mass media was adopted long ago. Now 
there are changes. However, we need to remember that it takes some 
time to understand and apply the innovations. Some issues, which 
were unclear then, are clear now. Not because it was said by the Eu-
ropean Council. Because the outlook and thoughts of our people de-
velop. Now our level is higher than the level of two years ago. I as-
sure you that we shall lead our policy on freedom of press, freedom 
of speech and democracy. The media organs have big opportunities 
and tasks in developing democracy, ensuring freedom of speech and 
media. 

Critisizing the problems and defects in the acitivity of the gov-
ernment, independent and opposition media must help the goven-
ment and society remove the problems. I also want the state media 
organs to follow this way. They should not propagate the government 
or comment the laws only. They should also critisize and show the 
problems. 

A few months ago I told Mr. Nizami Khudiyev that he critisized 
the spheres of life rarely. The private TV channels critisize more. Why 
are you afraid of doing this? Now the state television has progressed. 
For example, it shows some areas with bad conditions and helps the 
executive powers. The problems are solved after their show. So why 
are you afraid of doing this? 
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I am telling the truth. During the Soviet time we used to have com-
munist media. I directed that media to reveal our defects, because we 
could not do it ourselves. Of course, the local state bodies would hide 
their defects. I remember that the newspaper  «Kommunist» revealed 
problems in some districts in 1970. We discussed them in the Central 
Committee, dismissed the heads of  local bodies in those districts, 
detained some of them, and improved our work there. 

Once the secretary of the district party  committee of Goychay 
stopped the publication of a newspaper, as he had been told about 
criticism against him on that newspaper. I did not know about this. 
But this fact was published by the late reporter Tahirov on  «Pravda». 
Then  I learnt it from  «Pravda», I raised this issue in the Central Com-
mittee. The secretary of the district party committee  was dismissed 
and punished. This was a lesson for others to learn that no one should 
exert pressure on media. It was my position in 1970 when we had 
only communist media. 

My position on this issues is more strict now. Because we live in 
a different society. Everything must be transparent here. People must 
express themselves freely. Everybody should help to remove the de-
fect in the society and in the activity of the government. So no one 
should worry. I guarantee that no one will be oppressed. 

At the same time, I ask you to be fair. Nobody can object fair criti-
cism. But false criticism hurts and creates a counter-reaction. Now I 
have an immunity against it. I don`t pay attention to such things. 

I was at home on Sunday. I looked through newspapers. Dilara 
khanum usually looks through newspapers and reports to me. But on 
Sunday I had some time. I took  «Yeni Musavat», which had a big 
title on the first page  «We have a fight against Heydar Aliyev». It was 
the interview of the brother of the late Abulfaz Elchibey. I wondered 
what their fight was. I read, but could not find anything in the inter-
view. I re-read. At the end the reporter asks him:  «What did he tell 
you?». He answers:  «We shall talk to him» having me. He didn`t say  
«President», but  «him». To the question  «Do you have a fight against 
him?» he answers  «Yes, I have». 

You can interview that person – Almurad. From the interview I can 
understand that he was forced to do it. He didn`t want to answer any 
question, but the reporters  insisted. Finally he agreed for the inter-
view. It is obvious that he did not want to be involved in anything. 
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I know Almurad well. I met him several times when I was work-
ing in Nakhichevan. He is not involved in politics. He never was in 
politics during his brother Abulfaz Elchibey`s rule. But he is forced 
to join politics, give interviews. It is not right. Why do you force him 
to give an interview? He does not want. If you need a material, find 
a person, who really wants it. They put a big title  «We have a fight 
against Heydar Aliyev». They made me read that article till the end 
to look for the fight. I found nothing. I understand that this kind of 
titles attract readers. But that article has no meaning. Some may won-
der what fight Almurad has against Heydar Aliyev. It was done by 
a journalist. You should not work like this. Unjust articles are more 
dangerous. Here you complain about trials and fines. First, you never 
pay fines. Second, imagine what suers feel. I have never sued anyone 
or any newspaper, though they mostly criticize  me. 

I address to the people from the government. Sometimes they 
worry too much about what is written in some newspapers. But I tell 
them not to worry, though they write about me, too. I am well-known. 
I am not worried that they will criticize  me. I became the leader of 
Azerbaijan 32 years ago. My 32-year acitivity is obvious. Most of 
the journalists are even not 32 years old yet. I have a 60-year career. 
When I left the Politburo, Gorbachev`s supporters together with the 
Armenians and even some Azerbaijanis published some articles in 
order to stain me and start the Nagorno-Karabakh conflict. They could 
not succeed. What can they do to me now? Nothing. My conscience 
is clean. Therefore, I do not pay attention to libels. The people writing 
libels about me should not tire themselves, because they will achieve 
nothing.  

But some people do not bear it. I heard that Mr. Ramiz Mehdiyev 
sued the newspaper  «Milletin sesi» ( «Voice of the Nation»). I asked 
him what he did it for. He told me that he had been insulted by the 
newspaper. I saw that he really felt insulted. I can`t say to him to re-
frain from enjoying his rights.  I am responsible for myself. I never 
sue anyone. I do not interfere any court case either. 

I have some recommendations. First, our media should not pub-
lish articles, which harm the national interests of Azerbaijan. Unfor-
tunately, it does. 

For example, recently a newspaper informed that Azerbaijan had 
purchased 100 tanks from Israel. Mr. Usubov also mentioned it on 
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ANS TV. I was told that this information was spread out by the agen-
cy Turan. 

Ali Hasanov (Head of the Department on Public-Political Issues 
of the Presidential Administration): Mr. President, our media took this 
information from the Armenian newspaper  «Hazg». All the newspa-
pers published it, not thinking about its outcomes. 

Dilara Seyidzade (Head of the Presidential Secretariat): Mr. Pres-
ident, the information was taken from the newspaper  «Muari» pub-
lished in Lebanon. 

Heydar Aliyev: I don`t want to research where this information was 
taken from. The Armenians might write about it. So might  «Nezavi-
simaya gazeta». But our newspapers should not write it. I declare that 
we did not buy any weapons from Israel. We have not bought any 
weapons in the recent 7-8 years. Second, even if we buy  weapons, we 
do it for our army. Why do you write about it? What is your purpose? 
There are so many similar cases. 

You told me something about Canada. Can you remind it? Our 
embassy submitted Canada a letter of protest. 

Ali Hasanov: There were claims that the Canadian embassy in-
formed the European Council that Armenia is not an agressive coun-
try, it has not occupied the territories of Azerbaijan and Nakhichevan 
belongs to Armenia. Actually, it was done by the Armenians. Our me-
dia spread information that Canada does not recognize the territorial 
integrity of Azerbaijan. 

Heydar Aliyev: I was told that our embassy appealed to Canada 
and was responded that Canada had not done it. 

Ali Hasanov: Yes, the Ministry of Foreign Affairs and our em-
bassy did. Canada responded that it had not spread such information. 
It was published by the Armenians. 

Heydar Aliyev: Or our newspapers write that Azerbaijan has been 
included into the list of the countries suporting terrorism by some or-
ganizations. The Armenians accuse us of terrorism. We accuse them 
in terrorism. What is the purpose of our newspaper in writing it? It is 
our problem. But I declare that not any state has accused Azerbaijan 
of terrorism. I do not pay attention to what some organizations say. 
But our media should not write such things. 

Now corruption is a favorite subject. Azerbaijan is declared one of 
the most corrupted countries very frequently. But what organizations 
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declare it? How do they define the level of corruption? Our media 
publishes groundless things. What is its purpose? 

We admit that Azerbaijan suffers from corruption. But we fight 
against the corruption and we shall. There is corruption not only in 
Azerbaijan, but everywhere in the world. However, it does not jus-
tify the existence of corruption in our country. We are responsible for 
our country. We fight against corruption. But the problem is that the 
people, who accuse Azerbaijan and the Azerbaijani government of 
corruption are themselves the most corrupted people. 

Why to stain Azerbaijan? If we have a problem, let us solve it. 
Some people should not use this fact for their political purposes. 
There are a lot of similar facts. But I don`t waste too much time for it. 
I want our media to avoid it. 

I met the delegation of the International Monetary Fund yesterday. 
Its  representatives have been in Azerbaijan for ten days. Today they 
held a press conference in the Ministry of Finance and spoke about the 
economic situation in Azerbaijan. The conference was showed on TV. 
They stated that the economic reforms are being implemented suc-
cessfully and the macroeconomic indicators have improved in Azer-
baijan. The economy of Azerbaijan is developing. There has been no 
inflation in Azerbaijan in the last seven years. There is a big economic 
development in Azerbaijan. 

Our opponents in the opposition claim that the people live in pov-
erty. But the people do not. There are different classes within the pop-
ulation. But it is the natural result of market economy. The number 
of enterpreneurs, rich people, businessmen is increasing. As a result, 
there are a lot of houses, villas around. No one can prevent it. 

A normal middle class is emerging. There are the poor, as well. We 
have been discussing a programme on reducing poverty with IMF. We 
shall adopt the programme. It is the reality of Azerbaijan. If you claim 
that the entire population live in poverty, I can ask you, do you live 
in poverty. Are other people poor? Yes, there are some poor people. 
However, not 95 percent of the population. We need to determine this 
percentage. 

The head of the agency Turan said that economy declined to the 
level of 1998. That`s why the newspapers are not sold. But this is 
wrong. You should think why there is less attention to newspapers. 

Why does television attract more people? Why? Because the 
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people don`t pay for television. They watch TV channels, receive in-
formation and do not want to read newspapers. The best period of 
newspapers has passed. I think that the newspapers should improve 
their level to attract the people. The people don`t buy newspapers not 
because they can not afford. Stores in Baku are always crowded. Who 
buy the goods in the stores? If the businessmen import the goods from 
abroad, it means that they have enough customers. 

When I first visited Europe, I saw that the stores were full of every 
kind of goods there. But stores in our country did not have enough 
goods for the population then. Now everything is good in our coun-
try, too. There was no advertisement during the Soviet time. But now 
there is a competition in the market. Every businessman wants his 
good to be sold, so he needs advertisement. He spends a lot of money 
for the purchase and transportation of goods, as well as advertisement. 
What for? In order to earn money. They earn money from customers. 
Customers have means to purchase the goods. Now I see our people 
live better now than in the Soviet time. 

A few years ago  President of Turkey Mr. Suleyman Demirel vis-
ited Azerbaijan. We attended an orphanage in  Khatai district. On our 
way back he saw what people were wearing and told me our situation 
is not so bad as we claim. I said to him that not everyone lives well. 
It is like this even today. We see the realities of Azerbaijan. Besides,  
there are international financial institutions like the World Bank, the 
International Monetary Fund which constantly control the budget and 
economy of Azerbaijan. These organizations helped us a lot realize 
the economic reforms. They still do. We are very satisfied with their 
assisstance. They help us with their recommendations, which are very 
significant. They say that Azerbaijan is ahead of other countries due 
to its economic conditions within CIS. But it is not a desired level yet. 
We can not compare Azerbaijan with France, Italy, the UK, the USA, 
but we can compare it with Georgia, Armenia, Kazakhstan or Russia. 
I don`t claim that our welfare is better than the welfare in those coun-
tries. It is the information of IMF on the economic situation.

We have a lot of problems. A sensation emerges when there is no 
electricity anywhere. Media informs about such problems. I don`t 
mind. Because sometimes I learn such problems from media and call 
the Prime Minister in order to know the details. It is a reality. 

Azerbaijan produced 5,000 MW electricity. Most of the power sta-
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tions are old, do not function properly and need renovation. Every 
time I hear about the breaks and renovations in the functions of the 
power stations. Fortunately, we constructed the power stations in the 
1970-80s. Now we have power stations and fuel. Our power stations 
supply Azerbaijan with electricity. But some neighboring countries 
like Georgia is deprived of this. It costs a lot of money to produce 
electricity and supply our population with electricity. However, there 
is a huge shortage in payment for electricity. It means that we supply 
our people with free of charge with electricity. No country can stand 
it. 

Now we are giving the electric network of Baku to a Turkish com-
pany. This company will sell the electricity. There will be no electrici-
ty without payments. For example, in Turkey people have no electric-
ity unless they pay for it. But we can apply it here. Because our people 
have got used to the current situation. When we start to regulate our 
financial situation, people rise that there are social problems. What are 
we supposed to do then? 

Now we supply most of the districts with natural gas. Baku is fully 
provided with gas. But payments for the gas are not made. The pro-
duction and transportation of gas, as well as salaries of the people 
working in this sphere cost a lot of money. How should we cover 
them? Fortunately, we have oil now. We need to produce oil and use 
it effectively. We need to spend the oil income for the development 
of Azerbaijan. But we can not do it. The society should understand it. 
You should help the society get used to this situation, not critisize it. 

I am ready to yield my position to any of you. But no one is aware 
of the real situation. We buy 4 billion cubic meters of natural gas from 
Russia. We did not buy before. Now we can spend the oil income to 
buy the natural gas and provide our population. But we can not get the 
payments for gas. We have so many problems. They are the problems 
of our society. We need to solve those problems together in order to 
develop Azerbaijan. Otherwise, our economy can not advance. 

We can talk about it more. I think that my speech today is useful 
for you. 

I don`t force anyone to think as I think, to understand the words as 
I understand. Everyone is free. Everyone has his own view. It is the 
reality of Azerbaijan. 

I invite our media to cooperation, justice and friendship.
Thank you.
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speech of the Azerbaijani President Heydar Aliyev 
at the ceremony of presentation of the prize of  « the 
friend of journalists» to the Azerbaijani President by 

the committee of the defense 
of Journalists  «ruh» 

March 22, 2002 

Dear journalists, ladies and gentlemen! 
This is an unusual event for me. At last for the first time I pleased 

the journalists and they had awarded me. I thank the Committee of 
Defense of Journalists  «Ruh», its leadership for awarding me with 
the prize  «The Friend of journalists» for 2001. I want to assure that 
today as before, I am a friend of journalists and I remain as it is for-
ever.

It was said here that this prize was established five years ago. 
Some persons were awarded until now, but now my turn has come. 
However, I want to say that for me as President of Azerbaijan it was 
not at all easy to get this prize in comparison with the rest, it was too 
much difficult for me. Because the representatives of different pro-
fessions, peoples communicating with journalists, collaborating with 
them, assisting them are naturally a lot, and evidently they choose 
and reward the most outstanding of them.

Journalism is such a sphere mostly engaged in criticism, along 
with the rest of its duties. Its main purpose is to criticize, to expose 
the defects, to render assistance to remove them. Journalism has 
done this work in the society, does it today successfully enough. The 
people who criticize the authority are mainly in the camp of opposi-
tion. Therefore, to receive such a  prize from the camp of opposition, 
I think is not so easy. However presentation of such prize to the 
President of Azerbaijan, I repeat once more, is an unusual event, it is 
not easy. Evidently, my efforts made in this sphere not only in 2001, 
but in the previous years, at last got the recognition, estimation of 
journalists and they have decided to award me with this prize.

I appreciate this prize very highly. Our friend Aflatun Amashov 
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said: this prize will take its worthy place along with other prizes 
awarded to you. Naturally, I have awarded a lot of prizes. But this 
prize has its particular place. As most of the received prizes –these 
are prizes awarded to me by the state, I mean the state prizes. There 
are others, indeed. But this prize has been awarded to me by journal-
ists.

Let journalists not be offended in the whole they are people who 
are always dissatisfied with everything. They always try to find any 
shortcomings and exaggerate them. I tell about it not in bad sense. 
This is good. However, I repeat that the journalists are very exact-
ing. In particular, they demand too much from the representatives 
of authorities. I repeat once more that there are shortcomings and 
faults in our work. In spite of that, they have finally found courage in 
themselves and awarded me. Thank you very much.

When I was told that the journalists have chosen me in 2001 as 
the friend of journalists, I did not believe. Then I tried to clarify what  
«a friend» means. I was told that now I am a friend of journalists. I 
said thanks to God we have become friends at last. But the journal-
ists know the freedom of speech, freedom of press have developed 
in Azerbaijan, it was said here.

I remember the period of about 5-6 years ago. There was censor-
ship. Even in our time. Now in my time I have become a friend. But 
the censorship was before me. There was censorship, the newspa-
pers were controlled. If the censor did not like this or that article, it 
was excluded. Then the newspapers began to struggle, as a sign of 
protest they began to let out blank pages. We cancelled censorship, 
completely guaranteed the freedom of speech, freedom of press as 
provided by the Constitution, gave large opportunities to them. Press 
in Azerbaijan is really very free. It means that the word is free, the 
opinion is free. 

Azerbaijan has a great history. If we review this great history, you 
can see that the word, opinion, press in Azerbaijan was never such 
free.

It was said here that last year some newspapers were closed, a 
number of journalists were exposed to persecution, other illegal acts 
were undertaken against them. It is possible, such is the case. How-
ever, we have tried to put an end to it. You remember, I invited the 
journalists, we  talked very warmly. Then changes were made in the 
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law, I have issued a decree, and we did all possible in order to make 
the free press live, develop and that the press in Azerbaijan be free 
all the time. They publish libel, lie at times, even insults to the ad-
dress of the authority- all these exist.

Our representatives of authority sometimes worry very much. 
Speaking in colloquial language, they begin to fuss that they have 
defiled, offended my honour and so on. Therefore, such people used 
the opportunity in the past, appealed to the court, the courts adapt-
ed decisions. They were fair. And this inflicts great damage to the 
press.

We also remove this. You see that now nobody appeals to the 
court. We explained to the representatives of the authority that today 
you bring an action against him, tomorrow other will write. You will 
bring him an action- another will write. It would be good, if you do 
not appeal to court. There are no trials, no fines now. Here I was 
asked to freeze the debts completely. For that we must find a special 
chemical in order to make them remain frozen forever. We should 
think how to act. They still are frozen. But its naturally depends on 
you. If you behave yourself well, your debts will be frozen for a 
longer term. Otherwise, you will see that they start  «to thaw». I 
would not like, them thaw. I also support them to remain frozen all 
the time.

We have rendered  assistance to the press, and if it is  necessary  
we shall do it in future. When I arrived here, Gunduz Tahirli handed 
me a letter  which tells about the necessity of rendering help to news-
papers, press in receiving of credits. I think that today          every-
body can get credits. Perhaps, they want to get privileged credits, 
therefore they appealed to me. 

Let’s become real friends. I want to make friends with you-the 
journalists. But the friendship must be bilateral. It is necessary that 
both sides want to be friends. Today such an event happened so that 
we both sides decided to make friends. But let’s agree not to break 
this friendship any more, and we remain friends till the end. I want 
to be a friend. 

I remember that I have invited all the interested persons to a meet-
ing with the journalists. There  appeared the name of the journalists 
of oppositional newspapers in the list. Somebody came and some-
body was not present. I think, why? It is possible that you do not 
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like me. But it may be that I don’t like you, either. But if we have an 
opportunity to talk, meet, exchange views,  express openly, why not 
take advantage of such a chance? Such an opportunity was exactly 
in this meeting. What is the difference who are the invited people, 
to what party he belongs, who is or in an extreme of opposition or 
in ultra opposition - we have such -let’s sit and talk. And you can 
express your opinion, and I will express mine. 

We are one nation, the sons of one people, representatives of one 
nation, and we live together in this society. We shall not go any-
where, I shall not go anywhere you will not go either, why to leave! 
We live together in our native land, on the same land, in the same 
society. And as we live in the same society, we must live in agree-
ment, exchange of views, try to understand each other.

 Sometimes a journalist hears about some fact, writes about it and 
adds his own ideas. But when you  investigate this fact, you meet 
definite people and turn out that the situation is differently. There-
fore, I want that our friendship with journalists be constant. You must 
know that I have always loved the journalists. 

Once I told that in the past during the Soviet rule I have supported 
close relations with the journalists in comparison with other leaders 
of the Communist Party of the Soviet Union. My attitude has always 
been warm to the press. This is in my character. I was always inter-
ested in the press, read newspapers and magazines, always with at-
tention watched TV and listened to the radio. Therefore, journalism 
was very close to me. 

Journalism is a difficult profession. It is necessary to acknowl-
edge that this is not an easy profession. A person of other profession 
comes to work in his work place, after his work hours goes home. 
Whether he is engaged in science, or works at a factory or trade, in 
business, it does not make a difference. The journalist does not have 
his work place. Even the editorial office of the newspaper is not the 
work place of a journalist. If he is at the editorial office, looks to the 
ceiling  he cannot write anything, he cannot work. So the journal-
ist must maintain constant relations with society, maintain relations 
with people, support relations with different sections of society, have 
relations everywhere in order to receive necessary information, and 
on the basis of this information to write his articles, work in their 
sphere. This is not easy. I know it and I want to convey my ideas to 
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others. 
Sometimes journalists face injustice, sometimes roughness, un-

pleasant facts. It touches their pride, insults them, and as a sign of 
protest they write different articles and make mistakes. Therefore, if 
journalists  maintain close relations with the society, and if they are 
loved, respected, assisted in their work, activity, then both the soci-
ety and the journalists will profit from it.

We always want the journalists to be objective. I do not think that 
journalists commit injustice, bias intentionally. But they have such a 
profession and  they must write what is interesting for the reader. If 
there is not anything harsh, then this is not interesting for the read-
ers, the newspapers are not bought and so on. You know it better than 
me. I do not speak much about it. We must take it into consideration. 
The journalists should take into consideration whom they take as the 
object of the attack, whom they subject to harsh criticism. If both 
parties begin to respect each other, I think in our society the friend-
ship of all people with journalists will be provided.

Nevertheless, I wish to assure you once again that I highly appre-
ciate today’s award, and I shall try to be a friend to journalists all the 
time. I shall do what I can for the journalists. I have expressed my 
wishes. I thank you once more. I wish health, new and new successes  
to the Azerbaijani journalists.

Thank you.
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congratulations of the President of the republic of 
Azerbaijan Heydar Aliyev to the representatives of 

press of the republic of Azerbaijan

July 20, 2002

Distinguished representatives of the press!
I heartily congratulate you on the Day of National Press, July 22, 

and I convey my best wishes to each of you.
Since the day of its foundation the Azerbaijani press has covered 

a rich and glorious path of development and been the herald of pro-
gressive social ideals in all the times. Our press has always played 
an important role in strengthening the efforts of our people with rich 
historical traditions, in achieving freedom, independence and spiri-
tual progress and in the formation of national identity, spirituality 
and culture.

After gaining independence, the Azerbaijani press, guided by na-
tional and global values serves as an important tool for democracy 
and transparency, it has an exclusive contribution to the implementa-
tion into life of the highest goals of our people.

Freedom of speech and thought has been reflected in the Con-
stitution of the Republic of Azerbaijan which has taken the road of 
construction of a democratic, legal and secular state. And the pro-
tection of this achievement, political pluralism is being ensured. A 
diversified system of press and information has been established in 
our country. Hundreds of press organs, agencies, broadcasters are 
forming a strong media network in our society. Despite some prob-
lems, the issues of development of the press in the 21st century are 
always in the focus of attention of the state. All necessary steps have 
been taken for the smooth work of the press for enriching its inter-
national experience, especially for improving its material-technical 
base, including the professional development and protection of the 
rights of journalists.

Journalism is not an ordinary profession; it requires great efforts, 
specialized knowledge. Azerbaijan always appreciates the work of 
journalists, does and will continue to do everything possible to solve 
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the existing problems of the media.
Press should become an active participant  of building an indepen-

dent state, in deepening political pluralism and democracy, in meet-
ing the needs of citizens for information, it should play an important 
role in removing the barriers in the advancement of the society. Each 
organ of media should be effectively involved in the building of an 
independent state, civil society, in the approval and protection of 
national and global values, in the implementation of reforms which 
ensure the development of the country, it should be a mirror of life, 
the herald of truth and should encourage and mobilize people to fight 
for high ideals, a humane civil and democratic society.

On this momentous day, I want to express my confidence that the 
Azerbaijani journalists with their rich and progressive traditions, will 
always hold high the professional honor, demonstrate objectivity, pro-
fessionalism, positions of statehood and citizenship and principality 
while conveying to the public the events in the country and in the world, 
in spreading information about these events, and in analyzing them.  
 
     Heydar Aliyev

President of the republic of Azerbaijan
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speech of the President of the republic of Azerbaijan 
Heydar Aliyev in the ceremony of  presentation of the 
award  «man of 2002» instituted by the Ans group 

of companies and the chingiz mustafayev foundation 

January 11, 2003

Ladies and gentlemen!
I welcome you today in this ceremony. I am very satisfied to be 

with you here. 
As President of Azerbaijan I award the people in our country. 

Now I am awarded in Azerbaijan for the first time. This is a remark-
able event. On this occasion I would like to thank the Chingiz Mus-
tafayev Foundation and the ANS Group of companies.  

This award is very valuable for me. First, because of its name. 
The Chingiz Mustafayev Foundation has been functioning in Azer-
baijan for many years. This foundation is named after the National 
Hero, who was one of the talented reporters of Azerbaijan. Chingiz 
Mustafayev`s short life and brave activity as a reporter in the first 
years of the Armenian aggression against Azerbaijan became a great 
example. I think that it must be an example for all the reporters of 
Azerbaijan. 

Each of our martyrs is living in our hearts. The memory of Chin-
giz Mustafayev, who went to the war with the purpose to inform the 
people and the world community with the realities, is more valuable 
for us. Thus, this award is of great importance for me. 

ANS is the first independent TV channel in Azerbaijan. The his-
tory of its establishment is known. It started to function in different 
forms in the early 1990 with the efforts of Chingiz Mustafayev`s 
brother Vahid Mustafayev and others.  Their programme was closed 
and banned several times, but they didn’t give up. They pioneered 
the establishment of  private TV channels in Azerbaijan. 

Naturally, not everyone likes the private TV channels. I don’t like 
some programmes. But what to do? We should tolerate it. Because 
it is one of the ways of democracy, freedom of speech and human 
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rights. We declared it when Azerbaijan gained its independence. As 
President of Azerbaijan, I declare that our way is democracy, politi-
cal pluralism, respect to human rights, market economy, free econ-
omy. We can develop our legal, democratic and secular state only 
this way. We have done a lot in this way. But it has not been smooth 
every time. If we don’t hear criticism and see our mistakes, we shall 
commit more mistakes. I admit that there have been many mistakes 
and flaws so far. But the people in  power may not see them or don’t 
pay attention to them. If the independent media, especially TV chan-
nels, don’t remind and criticize, there will be more mistakes.  

For instance, I was watching ANS last night. They wanted to 
evacuate the people in Bayil because of landslide, but the population 
was resisting. The police interfered. Then I saw another topic. We 
have determined an area in Mingechevir for building houses for the 
refugees, so they leave the buildings and schools they stay in now. 
We have a significant sports base on rowing there. Some refugees 
have been placed there. The places they stay in are not relevant. The 
TV channels show the houses being built for the refugees. They are 
supposed to move into those houses. Some claim that the areas for 
them were determined incorrectly. I saw two topics. I thought that 
I should learn about those issues the next day.  I didn’t postpone it 
and I called the Prime Minister Rasi-zade’s home. He had watched 
ANS, too. He told me that the actions of the people are not clear. It 
is what he said. A tragedy happened because of a landslide in Bayil. 
The current observations demonstrate that a new landslip may oc-
cur. The people live in a dangerous zone. A new place for them has 
been planned; however, they don’t want to move there. The local ex-
ecutive bodies had worked ineffectively; the people had built more 
houses illegally. All the buildings there are illegal. Mr. Rasi-zade 
says that the area does not have communal conditions. But the popu-
lation does not want to leave it. 

I saw on TV that the people want money to leave that area and  
move other places. Now I don’t know what is going on there. I told 
Mr. Rasi-zade about this. He had seen that on TV, too. He said that 
the TV channel should have not showed it since they do their best 
to solve the problem. But we should have not learned the problem, 
if the TV had not shown it. The Prime Minister is told that the prob-
lem is being solved. I am told by the Prime Minister the same. But 
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after seeing that on TV, we need to learn what is happening indeed. I 
was resting yesterday. So was Mr. Rasi-zade. After I watched ANS, 
I phoned the Prime Minister and gave him an instruction. This fact 
demonstrates how a private TV channel helps us. 

The independent media and private TV channels must develop in 
the democratic country and ensure our national interests. But there 
are some flaws in this field. Some newspapers demonstrate extrem-
ism in some issues. The ethics of journalism is being violated. Thus, 
in some cases fair criticism of media is not accepted. I accept it as a 
big process.  

As I told, ANS has been developing for 13 years. It has greatly 
changed since its establishment. So have Space TV, Lider TV, Free 
Azerbaycan TV. You pioneered on this path. They follow you. I am 
told that there are local TV channels, which serve the provinces. 

I appreciate the activity of your TV channel. I also recommend 
you to remove your defects. Sometimes reporters think that they are 
defectless. It reminds me of Meshedi Ibad, who asks himself what 
his flaw is. Then he concludes that his only defect is his defectless-
ness. You must give up thinking like Meshedi Ibad. 

Perhaps I take your time. But I had to say my opinion. You appre-
ciate my activity and declare me   «Man of the Year». I see that you  
understand  some issues are very important for Azerbaijan. They are 
important indeed. 

For example, the issue on the status of the Caspian Sea. Accord-
ing to the oil strategy of Azerbaijan, in 1994 we signed a contract, 
which was later became known as the  «Contract of the Century». 
It was a big sensation in the world. The discussions on this issue 
started. However, no one had recalled the resources of the Caspian 
Sea before. Neither had the littoral countries. 

The contract we signed says that the oil produced here will be 
transported via  Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline in  future. Without 
it the contract has no future. It is very important to transport the re-
sources. We attracted the big oil companies of the world and set the 
route of  transportation. It created some disagreement. 

We signed an important document with Russia. However, after 
the  «Contract of the Century» in 1994 Russia presented Azerbaijan 
and BP a letter of protest, claiming that we signed an illegal docu-
ment before the solution of the legal status of the Caspian Sea. 
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Six months later when I met the then Foreign Minister of the 
United Kingdom in Istanbul, he asked me how we should work in 
the presence of Russian protest. I told him not to worry and that we 
should work. After that meeting long negotiations were held. After 
the election of Vladimir Putin President of Russia he visited Azer-
baijan for the first time in 2001, we could intensify the negotiations. 
Finally, we signed documents with Russia and Kazakhstan. Now all 
three countries share the same position. 

I hope that we shall continue these negotiations also with Iran and 
Turkmenistan. The littoral countries sometimes need to meet. The 
delegation headed by Safari, representative of the Foreign Minister 
of Iran will visit Azerbaijan on the 13th of this month. We shall have 
negotiations here. It is also planned to organize a meeting of the ex-
perts of the littoral countries in Azerbaijan. I think that we shall solve 
this problem. The signature of the document mentioned by you is a 
historical event. 

I don`t want to enumarate the others, which are also very impor-
tant. For example, the issue of the Gabala Radiolocation Station. 
Some didn`t agree with its current status. But now we are paid a 
rent of USD 7 million, as well as water and electricity expenses. The 
activity in the Gabala RLS is not harmful for us, for our nature and 
environment. Vice versa, from the points of view of on security point 
of view it is very important not only for Russia, but for the  Western 
countries as well.

The implementation of construction of  Baku-Tbilisi-Ceyhan 
pipeline was also a complicated issue. We are realzing it. In 1998 
Turkey, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan signed the first agree-
ment on it in Ankara. We involved even Uzbekistan. The United 
States played an active role in this process. The then Minister of 
Energy of the United States participated at the meeting and signed 
the document. 

During the Summit of  OSCE in Istanbul in 1999, Turkey, Georgia 
and Azerbaijan signed the contract, later the declaration. Kazakhstan 
also joined it. The former president of the United States Bill Clinton 
signed them, too. Many years have passed since. We made  efforts in 
order to implement the project into life. Last September we put the 
foundation of the pipeline. The construction will start in March and 
end in 2005. Then oil will be transported to the Ceyhan port with 
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this pipeline. It is a historical event both from economic and political 
point of view. Thank you very much for appreciating our work. 

I don`t want to take your time speaking about other issues. You 
understand the importance of these issues. You are objective. If I 
had instituted an award, I would have presented it to you for your 
objectivity. 

Vahid, I am very glad to see your family here. I am greeting Chin-
giz Mustafayev`s parents, brother, uncle Arif Mustafayev, who used 
to work as my assisstant in the Central Committee for 13 years. I am 
happy that your family has made big contributions to the develop-
ment of mass media. Thank you very much.
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to the first congress of the Azerbaijani Journalists 

March 15, 2003

Distinguished members of the press and representatives of the 
journalistic community! 

I cordially welcome you at the republican forum of the Azerbai-
jani journalists. I wish successes to the work of the Congress. 

In the age of globalization and information the value of free 
speech and press grows increasingly. Having the progressive tra-
ditions, national and universal values, the Azerbaijani press, as an 
important tool of democracy and transparency, now plays a crucial 
role in building an independent state and a free civil society. It is 
necessary to note that the achievements of the Azerbaijani press ex-
pressing the aspirations of our people for freedom, its ideals of inde-
pendence,  protection of national and spiritual values in making the 
topics public discussion.

The Azerbaijani government has taken measures aimed at con-
sistent measures for ensuring  freedom of speech and thought, for 
strengthening the material-technical base of  media, creating a com-
prehensive environment for the members of  press. Recently, several 
decrees and orders have been issued for raising the  public concern 
for the media, providing the press with  financial and tax incen-
tives, for ensuring freedom of journalists to obtain information. The 
debts of newspapers to publishers have been delayed until 2005 and 
the government has started giving them loans on favorable terms. 
A democratic, liberal legislation has been created in the press. An 
extensive system of press and information has been formed in Azer-
baijan. Hundreds of media, television and radio companies, news 
agencies, newspapers and magazines operate freely in the country. 
Today, Azerbaijan has refused the regulation of the press by the state. 
However, the practice shows that the press needs public regulation 
and self-civilized, democratic management relations like press and 
government, press and citizen, press and press. At the same time, a 
lot of work has been done for developing and strengthening the  in-
ternational standards of professional, unbiased and objective press in 
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Azerbaijan  in future.
I believe that the first Congress of Journalists of Azerbaijan and 

the decisions to be adopted here as a whole will be an important step 
for addressing the challenges of the  society and major problems of 
journalism. The Press Council, where outstanding,  objective and 
patriotic figures of the press and public will be represented, will form 
an  authoritative structures for democracy and freedom of speech. I 
wish successes to the work of the Congress once more; I express my 
most sincere wishes to journalists and  press in Azerbaijan. 

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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Address of the President of the republic of Azerbaijan 
Heydar Aliyev to the participants of the second

 eurasian media forum
 

      April 22,  2003

I am cordially greeting the participants of the Second Eurasian 
Media Forum held in Almaty, Kazakhstan. 

Mass media plays a historical role in strengthening the interstate 
relations, in establishing friendly relations among the nations, in 
expanding the economic and cultural cooperation, in spreading the 
universal values. 

During the globalization in the 21st century the role and responsi-
bility of  mass media is greater than ever.  Mass media should help 
the nations get closer, open new opportunities for cooperation, also 
struggle against  international terrorism, extremism and aggressive 
separatism. It demands the reporters professionalism, loyalty to uni-
versal and democratic values, and objectivity towards the events and 
facts. Because, mass media plays a leading role in the formation of a 
new universal mentality. 

Azerbaijan, with its territories occupied by Armenia and with over 
one million refugees, suffers from  terrorism and separatism, from 
indifference of the world community to its problems, from double 
standards, and the malicious position of mass media. Such a position 
is very threatening and helps  terrorism, extremism and aggressive 
separatism. It is very important for the mass media of Eurasia which 
faces this kind of problems. 

I hope that the journalists of Eurasia will expand  cooperation and 
exchange of information mutually, contribute to peace and stability 
in our planet by using the modern communication technologies. 

I greet you once more, wish you sound health and good luck!

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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Address of the Azerbaijani President Heydar Aliyev 
to the workers of mass media of the republic 

of Azerbaijan

July 21, 2003

Dear workers of mass media!
I congratulate you heartily on the occasion of a remarkable holiday - 

the day of  National Press and I convey my best wishes to each of you.
During all the history the Azerbaijan press has always proclaimed 

the progressive social ideals, made its contribution to the realization of 
the loftiest wishes of our people, played an important role in  strength-
ening  its ideas and independence, progress of cultural wealth, as well 
as the formation of  national identity and culture. 

Our press has exceptional services in strengthening the traditions of 
statehood, confirmation of democratic principles in our country which 
has restored its independence at the end of XX century, and increased 
the international reputation of Azerbaijan. 

The process of establishment of democratic, legal and secular state is 
carried out in Azerbaijan successfully. The Constitution of the Republic 
provides the freedom of speech and thought - one of the main principles 
of democracy. In our country the demands of political pluralism are 
observed steadily. The guarantee of the freedom of word, thought and 
belief, creation of necessary conditions for the comprehensive develop-
ment of mass media and their free activity - are the important objectives 
facing me as the leader of Azerbaijan. After gaining  independence, the 
role of mass media in socialization of actual problems of society, in our 
informational century, in regulation of social relations among various 
levels of population, in the process of integration into the civil world 
have always been in the focus of the state. Today hundreds of press 
organs, news agencies, TV and radio companies operate independently 
activity in Azerbaijan and form a  reliable media network in our country. 
Favorable conditions have been created for free press to use the world 
experience, all necessary steps have been undertaken for the improve-
ment of material and technical base of mass media, increase of profes-
sionalism of journalists and full guarantee of their rights. In the past 
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years obstacles influencing negatively the development of mass media 
have been removed with the decrees and orders of the Azerbaijani Pres-
ident, control on the press on the part of the state has been  abolished, 
multi-billion debts of newspapers to the state publishing house has been 
frozen for the improvement of their financial position, additional privi-
leged credits have been given and other measures have been carried out. 
We approve the establishment of the Press Council as a public body 
organized on social principles and attach great importance to its activity. 
By the establishment of the National Television and Radio Council in 
our country and its regulation on a modern level provided the activity of 
electronic mass media in accordance with the demands of legislation. 

Journalism is a profession demanding enormous work, special ef-
forts, professional approach, ability to estimate fairly the events, to ana-
lyze the processes properly. As President of Azerbaijan, I have always 
highly appreciated the hard and responsible labour of the press workers, 
I took care of mass media and will constantly try to solve the problems 
arising on the way of development of press.

The main duty of a free press as an indication of the level of democ-
racy in every country consists in the further deepening of political plu-
ralism, freedom of speech and thought, maintenance of informational 
needs of citizens. But along with it, the press should be able to reflect 
as a mirror the existing defects in society,  become an active participant 
of the process of construction of a democratic state,  be the herald of  
truth and a  means calling the people to high ideals, humane acts and 
mobilize them. 

On this significant day I want to express my confidence that the 
Azerbaijan press, which has covered a  substantial and glorious way of 
development, which differ with its progressive traditions and the army 
of journalists representing it will always value the free word, speak 
for state and civil position in bringing to the notice of community the 
events currenting in our country and  international arena, in particular 
in conveying to the international community the essential problems of 
Azerbaijan, will always manifest objectivity, high professionalism and 
a principal position.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan
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Azerbaijani President ılham Aliyev received the 
steering staff of Ans group of companies 

May 4, 2005 

President Ilham Aliyev got  interested in their work and said:
 « I watch your broadcasts, they are of high-level as usual. I have 

told it once that ANS TV channel is the leading channel in Azerbai-
jan. You maintain this high level and your independence. It is very 
important. Independent press has already been formed in Azerbai-
jan. It is very necessary for the future development of our society. It 
plays important role in all the democratic countries as well in Azer-
baijan. You know that the former President Heydar Aliyev used to 
pay great attention to these issues and  helped the TV channels. And 
he did not pay any attention to direction of these organs, their politi-
cal views. Because there should be no discrimination here. We build 
a state common for all of us. Command  of law is very important. 
Every society, every man, every press organ should express its view 
in freely. This policy is being continued now, and I try to render aid 
to all the press agencies if there is a need.

I want freedom  exist in this field. Mass media plays an important 
role in the formation of every democratic society, in its strengthen-
ing. So, I want to say that I watch with interest the broadcasts of 
your channel, specially critical programs. It is a signal for me, too. 
Of course, President receives information from different sources, 
places, different structures. But a new view, a new approach to the 
issue, which is shown in your channel, is very necessary.

You know that the national leader of our people used to react, 
give orders immediately after watching your channel, those critical 
programs. I mean it is more useful, useful for the society, diversity of 
views, freedom of speech are important criteria. If we really want to 
create a democratic society, - it is my goal, - all should know this.

No pressure must be made on press. I personally have never taken 
any step against press and will never take it. And I will never sue any 
press. 

Even if different press agencies regularly spread lie and provoca-
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tive information on me. I do not consider it expedient for myself and 
I had recommended the governmental and state officials not to do 
this. It is the transition period. I am sure that normal ties will be cre-
ated in Azerbaijan after a few years in this field.

Press should be freed from influence of  political forces. It should 
be independent, fulfil not any political order, serve not any political 
party. If we watch TV channels of the developed countries or read 
their press, we would see that the majority of press do not belong to 
any party there. It happens very rarely. The  majority of TV channels 
are independent, act on public bases. Major leading newspapers as 
well. It will be created in Azerbaijan too. Activity of the channel like 
you strengthens the steps taken in this direction. Because you are an 
independent TV channel and do not serve any political force. You 
have got a good  experience, specific place in Azerbaijan. I hope that 
in a few years the press will be fully independent in Azerbaijan, will 
be released from political orders and impact of political parties.  it 
needs time and both the government and the press are responsible 
here.

Today I want to share these views with you. It should be empha-
sized that we recently celebrated the day of press. I think that our 
press will further serve our state and statehood. There can be differ-
ent views, different political sides, but we have one home, one inde-
pendent state. We all must try to strengthen it. You also implement 
very important function in this work.

Yesterday I watched my own speech while watching your  «Khe-
berchi». I still consider that you really play a great role in education 
of our youth in the spirit of patriotism. You have a position, a civic 
position. I support and appreciate it. I know that you publish press 
organs in different fields. It is a normal process. You have got experi-
ence, authority in this sphere too. I wish you success. I wish you to 
further serve the state interests of Azerbaijan as now.»

Deeply thanking President Ilham Aliyev, president of ANS 
group of companies Vahid Nakhish said:

  «Mr President, thanks a lot for inviting and meeting us. This 
meeting is really necessary today. Because the attitude towards me-
dia has become a bit different recently. This can be connected with 
the  opposition and at the same time with the authorities. Very big 
problems of us regarding the authorities are connected with the fact 
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that we face criticisms and offence of some officials. Secondly, from 
professional point of view, I want to say that we cannot take inter-
views from officials when it is required. We cannot find them and in 
many cases they just do not want to give an interview. And it creates 
very big problems in our job. Why? Because our telecasts become 
unilateral and in its turn, it strikes a blow on our fairness and impar-
tiality.

For a long time we have worked on a conception created by our-
selves and this conception is based on the principles of fairness, im-
partiality and honesty. We always try to sound the attitude of both 
sides, show the position of both sides. But as I said now, it has be-
come very hard. I mean to take an interview from You is easier than 
from  officials. Today You are open for press than some officials, 
who really can help the solution of any problem by giving some in-
formation. Or we can clarify any issue with true information if there 
is a misunderstanding.

I would like to inform You of criticism. Recently we really, as 
You said, were rendered support by You and the late President Hey-
dar Aliyev. When our TV channel was closed for the last time in 
1994 I appealed to You and You organized our meeting with the late 
President Heydar Aliyev. Then he restored our activity and since 
then there has not been any danger of closure or pressure on us. But 
surely there were pressures on us on different levels. It is our job and 
they are natural. We know it and it is a part of our daily work. But 
unfortunately in some cases these pressures are limitless and become 
open offences. Of course, in such cases we are powerless and obliged 
to act in the frame of current laws of our state only and only.»

Ilham Aliyev: Of course, it cannot be admitted. No pressures, of-
fences are admissible. In general, all the ethic rules must be observed 
even beyond the press. Azerbaijan sees its future in this direction. 
We have already left that hard period behind. In the first years of our 
independence there was anarchy, lawlessness. We and all the citizens 
of Azerbaijan suffered much from it. Today Azerbaijan develops 
normally, there is democratic development, our country integrates 
to the European Union, European structures. New progressive laws 
are being adopted in our republic. Our cultural life also has enriched 
much. In this case we cannot return to the past. 

I cannot admit it. 
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I am the guarantor of democratic development of Azerbaijan. 
I cannot allow the birth of  abnormal, unethic relations in our 

society in any form. It is inadmissible. It is necessary to be very 
tolerant especially in relations with press. Press cannot be attacked. 
Specially by those working in government bodies, by officials, other 
high-ranking persons. It is inadmissible. I can say once more that I 
have never done it, will never do it and I say to all the officials to 
learn from me.

This issue was touched in the conference I held recently. I share 
your views. I told our ministers to work with the press, give inter-
views, explain our policy, inform the population, the audience about 
the realities of Azerbaijan. Because, our audience is entitled to know 
how the government, ministers work, what issues are solved, what 
deficiencies are. We should ensure it.

I have always been open to the  press, in the past and present. 
Though the  President has plenty of duties and my working schedule 
is very tight. I have never refused when I am appealed. Because, it 
must be like this, and as well as in normal societies. That is why, I 
say again that brutality, offence cannot be admitted in relations with 
the press. Vise- versa, all should try for the further development of 
the press in Azerbaijan. Because, our state is young. Of course, we 
have a great history, rich culture and very famous history. But we are 
young as an independent state. The press is also young in the young 
and independent state.

There was no press in Azerbaijan in the former Soviet era. What 
existed while we were within the Soviet system cannot be called a 
press. It was a part of ideological system or program. That is why, 
our press starts from zero, from the beginning. It surely has diffi-
culties. The press has got mistakes. I cannot say that we are fully 
pleased with the situation in this sphere. But we should take the real-
ity into consideration. We cannot expect now high professionalism, 
high level, or high ethic examples from all the press agencies. It 
needs time.

I repeat that the activity of independent TV channel like you is 
a very important step in this direction. Your activity and existence 
pave the way for other new press agencies. Thus, I think that in gen-
eral these views are highly welcomed in our society. But separate 
events should not stain the general panorama.
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Of course, responsibility of press is necessary too. Certain dis-
content emerged in some cases in this field. But I say once more that 
every one working in the state and government structures should 
observe these principles. If the President speaks of this position, the 
officials under his subordination must conduct his policy even if they 
think differently. If they will not realize this policy, I will replace 
them. Because the President determines both the foreign and do-
mestic policy, and I have assumed as President all the responsibility. 
All events happening in Azerbaijan, - even if I have nothing to do it 
directly, - the positive and negative sides of our society, the devel-
opment are connected with the name of President. I understand this 
responsibility. I am ready for this and will try to do my best to make 
our country modern in all fields, democratic state, ensure comfort-
able life to our people, normal  relations, and improve the welfare of 
people of Azerbaijan.
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speech of President of the republic of Azerbaijan 
ılham Aliyev at the jubilee ceremony devoted to the 

130th anniversary of the national press of Azerbaijan 

July 21, 2005 

Ladies and gentlemen!
Dear journalists!
I cordially congratulate all of you on the occasion of the 130th 

anniversary of the national press of Azerbaijan, wish you health and 
success.

The first newspaper  was published in Azerbaijan in 1875  by 
Hasan bey Zardabi. The publication of the newspaper ‘Ekinchi’ 
founded our national press. Then press lived different periods. News-
paper ‘Hayat’ was published in the Azerbaijani language for the first 
time in 1906. After the establishment of People’s Republic of Azer-
baijan, the publication of the newspaper’Azerbaijan’  in Azerbaijani 
and Russian became a big event.

When Azerbaijan started to live within the Soviet Union, the  press 
had a very low level. Naturally, ideological limits of that time did not 
let the freedom of speech  fully in the Soviet Azerbaijan. Ideologi-
cal restrictions impeded the development of press. One of features 
of totalitarism is the absence of freedom of speech. But despite all 
this, our journalism and journalists worked very effectively in those 
years. You know that every kind of ideological limit can be applied 
but if there is talent it will tell of itself sooner or later. Hundreds of 
newspapers, magazines were published in Azerbaijan in those years 
and they played an important  role in the popularization of Azerbai-
jan and our people.

Azerbaijan was not so popular then in the frames of the Soviet 
Union. That is why, every information, every article published about 
us made the Azerbaijani people more popular.

The national leader of our people Heydar Aliyev had a great role 
in popularization of our people. In the 70s and earlier 80s wide re-
construction works in Azerbaijan, economic development, construc-
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tion of new enterprisers, factories, plants, cultural centers, imple-
mentation of different international actions directed attention of the 
Soviet press, as well as the world press to Azerbaijan.

In the 70s very brave articles were published in the Azerbaijani 
press. In some cases these articles were strictly criticized by leader-
ship of the Soviet Union. Now we know well that there has never 
been dissident movement in Azerbaijan then in comparison with 
other union republics. It did not happen because the leadership al-
ways paid attention to people with different views, who did impor-
tant works in training of people with national spirit. That is why, 
none of such people was arrested or oppressed in Azerbaijan. There 
were such tendencies in the society. Undoubtedly, the love of Heydar 
Aliyev for national values, his attitude to these issues were higher 
than his attitude to ideological values.

The independent press of Azerbaijan started to be created after 
the restoration of our independence or a bit before that. It was a very 
interesting and important process. That process is being continued 
today. The collapse of the Soviet Union and the period before that, 
strengthening of the national movement, union of the Azerbaijani 
people and national solidarity, had a strong impact on the national 
press. In some cases our newly created press played the leading role 
in this process. The role of the Azerbaijani free press was great in the 
creation of the national movement, and we should never forget it.

Freedom of speech was a kind of innovation then. Surely, people 
did not get accustomed to freedom of speech. Every critical article 
caused big interest. All we remember that in those years, in the be-
ginning of the 90s many people lined before news-stands and all 
wanted to buy papers and read them. It was a  tradition. Naturally, 
this interest decreases as time goes and it is natural. But today the 
Azerbaijani journalism, I think, lives its new era.

Today there is big need for the independent press in Azerbaijan. 
Independence of press in Azerbaijan is the order of  society. I think 
that the press agencies should be released of the influence of some 
political circles and be independent in true sense. We learn many 
things from Europe, we integrate to Europe, and it is one of main 
directions of our policy. I think that there is a need to learn in this 
field.

There is freedom of speech in Azerbaijan today. Censorship was 

AZERBAIJANI PRESS 135



202 www.aliyevheritage.org

abolished in Azerbaijan in 1998. Censorship applied in 1992 was 
repealed in 1998 by Heydar Aliyev. There was great intolerance to-
wards the press in the earlier 90s. Some officials were not tolerant. 
Perhaps it belongs to all the periods.

That is why, rendering attention to press is the duty and debt of 
every official. Every official, specially high-ranking person should 
be tolerant to criticism. In some cases they should be tolerant even 
to offences. It is the feature of the period. It will pass. I am sure that 
a strong press forming in Azerbaijan will reach a high level in  few 
years. I am governed by these principles in my activity as President. 
You know that I have recommended the officials many times  not 
to bring law-suits against press, try to get in touch with the press 
firmly.

Great works are being done in Azerbaijan at present. There are 
successes in foreign policy, and economic development is rapidly 
going in the country. We should try to deliver detailed information to 
the society on the implemented works. At the same time it is neces-
sary to inform about current problems. Critical articles published in 
the press help my activity. I take some information from such broad-
casts, articles. It is very important. Permanent contact is necessary 
between authority and press. I do not want to say that this relations 
should always be positive or pleasant. No. But it should exist.

All of us, the Azerbaijani citizens should try to further strengthen 
and modernize our country, to ensure the application of advanced  
technologies existing in the world in Azerbaijan, as well as in public 
life. That is why, some critical articles should not frustrate the char-
acters of those articles and we should show  tolerance to them.

Murder of Elmar Huseynov, chief editor of ‘Monitor’ shocked 
much all of us. It was a blow stricken to democratic development 
of Azerbaijan. All we should try for the immediate exposure of this 
crime and involvement of criminals in criminal responsibility. The 
most important is the exposure of  forces that ordered this crime. 
Law enforcement agencies  work in this direction. There is already 
initial information and the public is informed on this. I hope this 
crime will be disclosed. It is necessary for all of us. Not only family 
members, relatives, friends, collegues of Elmar Huseynov, as well 
as the society. This stain should be removed from Azerbaijan and we 
shall try for immediate exposure of this crime.
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Today the press does also the function of propaganda. If we take 
into consideration that Azerbaijan was in information isolation for 
a long time and one of the strongest lobbies of the world, the  Ar-
menian lobby, regularly works against us and wants to stain all the 
works we do, then the propaganda function of the press should fur-
ther be strengthened.

Today Armenia is weaker than Azerbaijan in all fields. Our politi-
cal and diplomatic efforts have produced results. Tendencies satisfy-
ing us occur in the process. Economic development is not compa-
rable at all. As well as there can be no comparison from the point of 
future perspectives. In this case there is a new subject on the agenda 
of the Armenian propaganda. To introduce Azerbaijan as a non-dem-
ocratic country to the world, stain Azerbaijan and as a result to prove 
the world community that the Armenians cannot live in  an ‘anti-
democratic’, ‘authoritarian’ regime. It is a fully false thesis and its 
reason  is clear. We should fight against this. We always fight against 
the Armenian propaganda.We say our word in the international or-
ganizations, in the international forums, and it has already results. 
Decisions of all the international organizations reflect the reality. But 
the press has  another power. That is why the access of our press to 
the world union through Internet in English and other languages is 
very important. We know that articles published in Azerbaijan are 
followed in Armenia with big interest and we should not let the  en-
emy create false imagination about Azerbaijan there.

I hope that our national press will develop in future, our state and 
government will take necessary measures. You know that our great 
leader Heydar Aliyev used to pay great attention to the press. He 
always cared for the  consolidation of material and technical base of 
the press, in general its whole development. In my turn, I try to con-
tinue this. It is hard for me to say in what extent I have managed to 
do this. But I want you to know that my attitude to the press is very 
positive without any difference. Both governmental and opposition 
press, as well as independent press - it is our press. It is a big contri-
bution to the democratic development of Azerbaijan.

I say again, some articles may worry someone, offend the  honor 
and dignity of someone. Of course, everyone has a  heart, feelings. 
But we should know that if we want to create a democratic society, 
country, we should pass this stage. I hope this stage will last not long 
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and our press will meet the world standards.
Dear friends, I cordially congratulate you once more on this holi-

day. I wish you health and success. 
Thank you.
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speech of President of the republic of Azerbaijan 
ılham Aliyev at the ceremony devoted to functioning 

of Public television and radio Broadcasting company

29 August, 2005 

Ladies and gentlemen,
Dear friends,
We are having a landmark day. The public television is being es-

tablished in Azerbaijan and today it begins functioning. To this end, 
I congratulate all of you. I am sure, the public television will hold 
its particular  place in the Azerbaijani television space and win the 
respect of the population.

Today I got acquainted with the facilities in TV, and its staff. I can 
tell that the facilities are of high standard. The television is ready to 
start.

We all know the history of establishment of the Public TV. I would 
not take much time. I consider the establishment of the Public TV in 
the current year is of special importance. It is not a secret that cre-
ation of the Public TV was one of the obligations of Azerbaijan taken 
before the Council of Europe. We had to do it. At the same time, it 
was a necessity. The Azerbaijan mass media, including TV channels, 
provide the people with sufficient information. Nevertheless, there 
was need for an independent television in the country.

I have spoken on it several times and reiterate that in Azerbaijan, 
there is a great need for fully independent press, and media. Cre-
ation of the Public TV is a great and important step in this direction. 
I hope that after a while a truly independent media will emerge in 
Azerbaijan.

Azerbaijan experiences its transition period. Our country makes 
a transition from one social system to another. In this case, perhaps, 
mass media faces political pressures. Greater part of media is under 
the influence of political circles. I reiterate that probably it is natural. 
But every phase has its end, and limits. I hope that the all-round de-
velopment of Azerbaijan, the ongoing political processes, the process 
of democratization will create a  new environment in our country.
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Public life in Azerbaijan is rich enough. The happenings in Azer-
baijan, their analysis, the ongoing process in region, and the role and 
place of Azerbaijan in these processes, of course, arouse great inter-
est. Perhaps, the activity of the Public TV will be important in this 
direction. And I also hope that the television will cover the problems 
the country is concerned with. The Armenian-Azerbaijani, Nagorno-
Karabakh conflict, the problems we face, unemployment, poverty, 
combat against corruption establishment of a legal and democratic 
state, and others are the questions which the majority of the society 
is concerned with.

The press plays great role in the protection of our country’s na-
tional interests. We have been witnesses many times that in some 
cases certain information of the Azerbaijani press echoes in the re-
gion. We should be sensitive in this question. We should know that 
Azerbaijan lives in the state of war. Both negative and positive pro-
cesses in the country, undoubtedly, are watched by the enemy and 
meet serious reaction.

In my activity, I always support the press. And today I pursue this 
policy. I think that the adopted decisions are evidences of that. And 
in my future activity I shall try to assist the Azerbaijani mass media. 
I am confident that mass media has great role in building a normal, 
legal, democratic state, and this becomes more and more important.

Azerbaijan is on the threshold of parliamentary elections and in 
some cases they used to relate the creation of public television just 
with the parliamentary elections. Perhaps, there is also this factor. 
But the parliamentary elections will be held on November 6, and 
now the television has a lot to do, and it has to go far. Of course, 
the activity of  television is of great importance in connection with 
the elections. I am sure that all the candidates to the parliament  will 
address through public TV directly to their electors, and all of them 
will have equal conditions.

I hope that the public television will hold a particular and signifi-
cant place in Azerbaijan. I once more would like to say that I look 
forward that it will deserve respect of the audience and play its sig-
nificant role in the  future development of our country.

According to information at my disposal, the specialists employed 
in the Public TV are professionals. I hope that all these factors will 
promote the Public Television to play an important role in the Azer-
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baijani TV space.
I wish successes to the Public TV. I wish health, happiness to its 

personnel. I wish the press and television of Azerbaijan developed 
and worthily served our people. Happy holiday. 

Thank you.
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to the participants of the ınternational conference  
«freedom of speech and Press in Azerbaijan in the 

context of local and ınternational laws» 

November 16, 2007

Distinguished Conference participants, 
I cordially welcome you – the participants of the international confer-

ence  «Freedom of speech and press in Azerbaijan in the context of local 
and international law» organized by the Fund of  Protection of Freedom 
of Speech in Azerbaijan and the  «Association Bulgaria» of Bulgaria.  
Today, in Azerbaijan, along with dynamic economic develop-
ment, important works are being done for strengthening  democ-
racy, protection of human rights and establishment of civic soci-
ety. In the process of  building of a a democratic state, the free-
dom of speech and press is of exclusive importance. Free press and 
political pluralism are one of the fundamental pillars of democ-
racy, and the civil society can nowhere be imagine without this.  
Recently, expansion of the scope of free press, its provision with 
necessary material and favourable political environment, stimula-
tion of its activity have become one of the priorities of our state 
policy. A lot of measures have been taken for the regulation of the 
relations between the mass media and the society, for ensuring self-
financing mechanism of the press, for improving its economic and 
financial conditions. A number of laws meeting the European stan-
dards adopted, the 130th anniversary of our national press was cel-
ebrated on state level, and we have created the Press Council and 
Public TV and Radio Broadcasting. All these have strengthened 
the mass media in Azerbaijan, and raised their role in public life.  
Simultaneously, there are also problems in the development of press 
in the country. Establishment of tolerance to healthy criticism in so-
ciety, improvement of the level of material-technical base of press 
and professionalism, strengthening  observation skills of journalists 
of the ethic norms oblige both the state and journalistic organiza-
tions to fulfill important tasks. Establishment and development of  
independent press to serve the development of democratic society 

AZERBAIJANI PRESS 135



209www.aliyevheritage.org

requires from all the relevant structures a particular and responsible 
approach.

I believe that Your Conference attended by the representatives 
of influential international organizations, media of Azerbaijan and 
numerous world countries will make worthy contribution to the de-
velopment of our national press.  
I extend all the best and successes to Your Conference.

ılham Aliyev 
President of the republic of Azerbaijan  
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President ılham Aliyev got acquainted with the new 
color offset printing complex in the Publishing House  

«Azerbaijan»
 
October 9, 2008

President of Azerbaijan Ilham Aliyev visited the Publishing House  
«Azerbaijan» in Baku and got acquainted with the new color offset 
printing complex and observed the process of printing newspapers
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AddıtıOnAl dOcUments

decree of the President of the republic of 
Azerbaijan On the celebration of the 125th Anniver-

sary of the foundation of the national Press in 
Azerbaijan

The formation of the national press, one of the important events 
in the public life of Azerbaijan falls to the mid of XIX century. The 
birth of press, completely a new means of political, cultural and 
scientific communication not only for Azerbaijan, but also for the 
whole Orient, was closely connected with important socio-political, 
economic and cultural processes ongoing in the country, as well as 
with the foundation and development of the movement of enlighten-
ment, secular theatre and schools of a new type.

The attachment of  «The News of This Side of the Caucasus» in 
Azerbaijani in 1832 to the newspaper of  «Tiflis Akhbari» (the Tiflis 
News) and in 1845 to the newspaper of  «Zagafgaski Vestnik» (The 
Transcaucasion News) as the first step taken in the birth of the na-
tional press. These publications, which bore an official nature, could 
not be called newspapers in the real sense of the word. 

The foundation of our national press was laid on July 22, 1875, 
with the publication of the first issue of the newspaper  «Ekinchi» 
(Ploughman). This newspaper caused a great reverberation in the 
whole Caucasus, its publisher, editor and proof-reader was Hasan 
bey Zardabi, one of the founders of the national movement of en-
lightenment, naturalist scholar. Mirza Fatali Akhundov, Seyid Azim 
Shirvani, Nejef bey Vezirov, Asker Aga Gorani and other representa-
tives of intelligentsia had great services in the birth and publication 
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of the newspaper. These men were the prominent enlighteners of the 
epoch,they propagated their ideas of enlightenment and democracy, 
and exerted great influence on the development of public, political 
and artistic thought. 

Being the herald and tribune of progressive ideas,  «Ekinchi» 
published articles dedicated to the development of science, educa-
tion, culture, literature and art, necessity of founding schools of a 
new type. The greatest success of the newspaper was its language, 
language of the common people.  «Ekinchi» was the first Azerbai-
jani newspaper to propagate the idea of freedom and education of 
women, to strive for the progress of the nation from the point of 
view of science and culture. It severely criticized religious prejudice 
and ignorance. It published popular articles connected with natural 
sciences and development of agriculture. The newspaper was read 
beyond Azerbaijan – in Georgia, Daghestan, Uzbekistan and other 
places, too. 

 «Ekinchi» declared the main principles of the national demo-
cratic press which were enlightenment, modernization, purity of 
thought, propagation of  national goals, organic unity of universal 
and national values, objective illumination of events, and rapproche-
ment of the colloquial language to the literary language. All the said 
played the role of a cornerstone for the future development of the 
national democratic press in Azerbaijan. 

In 1877  «Ekichi» was closed. Despite various efforts for some 
time not any organ of press was published in the country in Azer-
baijani. The processes and events currenting in the country found 
their reflection in the local press in Russian for some time. The first 
newspaper in Russian published in Baku in the March of 1871 was  
«Russkiy Listok» (Russian Paper). In 1876 the second newspaper 
in Russian by name of  «Bakinskiye Izvestiya» (Baku News) ap-
peared. Among the newspapers published in Russian the most long-
lived was  «Kaspi» (Caspian). It appeared in 1897, its publisher was 
Haji Zeynalabdin Tagiyev and probably since that time it was edited 
by Alimardan bey Topchubashov, later by Alibey Husein-zade. The 
newspapers in Russian made attempts to have several pages of at-
tachments in Azerbaijani, but could not manage it. 

In 1879 Haji Said Efendi Unsi-zade managed to publish the news-
paper  «Ziyayi-Gafgaziyya» (The Light of the Caucasus) in Tiflis. It 
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continued the traditions of  «Ekinchi».
In XX century the first newspaper in Azerbaijani appeared in 

1903 in Tiflis by name of  «Shargi-Rus» (Oriental Russia). It was 
a socio-political, economic, scientific and literary newspaper edited 
by Mammadaga Shahtakhtinsky. It had a special place in the his-
tory of development of public thought in Azerbaijan. The newspa-
per published articles devoted to natural sciences, mother language, 
emancipation of women and other progressive ideas.  «Shargi-Rus» 
assembled around itself great enlighteners like Jalil Mammadgulu-
zade, Mirza Alakbar Sabir, Abbas Sahhat, Omar Faig Neman-zade, 
Husein Javid, Mammad Said Ordubadi, Ali-gulu Gamgusar, Ali Naz-
mi and many others. One of the greatest services of the newspaper 
was its discovery of Jalil Mammadgulu-zade’s talent of a journalist. 
As a professional editor, who played an important role in the estab-
lishment of the democratic trend in the press, he became mature as 
an editor in this very newspaper. The creative intelligentsia formed 
around  «Shargi-Rus» created grounds for the beginning of a new 
stage in the development of press in Azerbaijan. On the initiative of 
Jalil Mammadgulu-zade on the 7th of April, 1906, the first weekly 
illustrated satirical magazine in Azerbaijani  «Molla Nasraddin»  
appeared in Tiflis. Its publisher and editor was Jalil Mammadgulu-
zade. It was published till 1918 in Tiflis, in 1921 in Tabriz, in 1921-
1931 in Baku.

  «Molla Nasraddin» heralded the progressive ideas, severely crit-
icized the colonial policy, backwardness, and prejudice, struggled 
for the purity of the Azerbaijani language consistently. For its acute 
and brave critical articles, for telling the bitter truth the magazine 
was always subjected to attacks and persecutions, its publication was 
stopped by theTsarist censor not once, several of its issues were con-
fiscated and its editor was brought to court and fined. But despite 
persecutions an pressures the voice of justice of  «Molla Nasraddin» 
soon crossed the borders of the Caucasus, spread in Russia, in the 
Turkic world, in the whole Middle and Near East. The magazine had 
numerous readers in the Central Asia, the Crimea, Irevan (Yerevan), 
Kazan, Ufa, Astrakhan, Orenburg, Tabriz, Teheran, Erzurum, Istan-
bul, Cairo, Bombey, Calcutta and other cities. 

  «Molla Nasraddin» responded to the important political events 
of the epoch, served the process of national revival. The topics and 
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circle of influence of the magazine were very broad. It assembled 
around itself the progressive forces of the nation and the democratic 
intelligentsia. Along with the outstanding poets, writers and jour-
nalists of Azerbaijan such prominent artists like Oskar Schmerling, 
Jozeph Rotter, Azim Azim-zade collaborated with the magazine and 
founded a new school of painting in Azerbaijan. The fight of  «Molla 
Nasraddin» for modern literature, enlightenment and democratiza-
tion determined the direction of creative activity of many poets and 
writers, and it played a decisive role in their formation as outstand-
ing men of art and literature, thus, there emerged a public-literary 
movement which disseminated the ideas of  «Molla Nasraddin. The 
adherents of this movement benefitted from traditions of the heritage 
of the classical Azerbaijani, Oriental, Russian and world literature 
and publicism, from folk humor skillfully, laid the foundations of the 
satiric journalism in the history of press, enriched the publicism of 
Azerbaijan with variegated genre and style, and played an important 
role in its development. 

The publication of magazines for the children and parents in Azer-
baijan like  «Debistan» (Primary School),  «Rehber» (Leader),  «Me-
kteb» (School) was also remarkable. The newspapers and magazines  
«Hayat» (Life),  «Fuyuzat» (Entertainment),  «Teze Hayat» (New 
Life),  «Shalala» (Watefall),  «Achig Soz» (Openly Said Word),  
«Dirilik» (Vivacity) played an important role in the development of 
the press in Azerbaijan. 

The periodicals published at the beginning of XX century were 
undoubtedly one of the leading means in the process of national re-
vival, national self-cognition.

The national press also played an important role in gaining inde-
pendence by Azerbaijan on May 28, 1918. The press had matchless 
services in the formation of all the officials of the Democratic Re-
public of Azerbaijan as leaders, as well as in the materialization of 
their political activities. During the rule of the Democratic Republic 
of Azerbaijan the newspaper  «Azerbaijan» was published by Uzeyir 
Hajibeyov, an outstanding man-of-letters and art. It was a brilliant 
evidence that the socio-political processes in the country were close-
ly connected with the development of the national culture. In reality 
the activity of the press in the period of the Democratic Republic of 
Azerbaijan was a new and important stage of the implementation of 
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the ideas of Hasan bey Zarddabi, of the principles of the newspaper  
«Ekinchi» into life. Unfortunately, the life of this stage was very 
short.

Over 70 years of XX century fall to the period of the activity of 
the soviet press. This period has also its own place in the history of 
the Azerbaijani press. Just in these years the network of newspapers, 
magazines and journals grew, the press enriched on the account of 
the new types of journalism. The mass media was mainly partisan 
and with a class bias, nevertheless, the patriotic Azerbaijani jour-
nalists used their pens all the time in the service of the nation and 
sometimes were subjected to persecutions.

After the establishment of the Soviet power in Azerbaijan, the 
development of the press was mainly connected with its partisan po-
sition. The republican  «Kommunist» (Communist, in Azerbaijani, 
its first issue appeared in 1919),  «Bakinskiy Rabochiy» (the Baku 
Worker, in Russian, published since 1928),  «Azerbaijan Ganjlari» 
(Azerbaijani Youth, in Azerbaijani),  «Molodyozh Azerbaijana» 
(Azerbaijani youth, in Russian, both published since 1919)  «Baki» 
and  «Baku» (Baku, in Azerbaijani and Russian, both published since 
1958),  «Edebiyyat ve Injesenet» (Literature and Art, in Azerbaijani, 
published since 1934) and other popular organs of press published 
articles devoted to the issues of soviet ideology. Nevertheless, these 
organs of press also reflected the problems connected with the eco-
nomic, ideological issues, the organs of press illuminated the life of 
the people, gave spaces in their pages to views distinct from the rest, 
published articles completely patriotic in spirit for those years. They 
played an important role in the formation of national consciousness 
and self-cognition. The articles in these newspapers devoted to our 
language, literature and culture, to the idea of Azerbaijaniism have 
not lost their importance today as well, they demonstrate the position 
of journalism of Azerbaijan in conditions of the totalitarian regime. 
In the years of the Soviet power the Azerbaijani press functioned 
under the strong influence of the communist ideology, nevertheless, 
it could preserve its national existence, continued the acquired rich 
traditions and played an active role almost in all the spheres of socio-
political life. Just in those years a completely new branch of publi-
cism – television and radio journalism appeared. The geography and 
means of expression of the press enlarged and covered almost all the 
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spheres of the socio-political life of the Republic.
After the restoration of independence of Azerbaijan great changes 

took place in the development of press as in other spheres of life, 
very important duties were implemented into life for political plural-
ism and freedom of word. As early as the years after the Democratic 
Republic of Azerbaijan the processes, which had stopped their lives 
still in embryo, revived again and served the development of the 
press.

The rapid development of the Azerbaijani press led to the cre-
ation of independent mass media which meets the world standards. 
Today in Azerbaijan, which is building a legal, democratic state and 
civilized society, there are over 650 various organs of mass media 
– newspapers, journals, magazines, information agencies and tele-
vision and radio companies there. It evidences that the press in the 
country is on the road of development.

The Azerbaijani press has played an exceptional role in the estab-
lishment of national self-cognition, in the cultivation of the feelings 
of patriotism, in the propagation of national and universal values, 
and it has made its own contribution to the struggle of our people for 
freedom and independence.

In 125 years of its existence the national press of Azerbaijan has 
covered a rich and meaningful road of development. The ancient and 
rich cultural heritage of the Azerbaijani people, its culture formed on 
the cross-roads of Oriental and Western civilizations have laid solid 
foundations for the future development of the democratic national 
press.

Taking into account the important role of the Azerbaijani press in 
the development of our socio-political and cultural life and its great 
importance in the life of the Republic, ı decide:

The 125th anniversary of the foundation of the Azerbaijani demo-
cratic press shall be celebrated.

Heydar Aliyev
President of the republic of Azerbaijan 
Baku, March 27, 2000
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ınstruction of the President of the republic of Azer-
baijan on the celebration of the 130th  Jubilee of the 

national Press of Azerbaijan

In 2005 the national press of Azerbaijan, with a rich history, pro-
gressive and glorious traditions, is 130 years old. It was founded 
with the publication of the newspaper  «Ekinchi»(Ploughman) by 
Hasan bey Zardabi, a great enlightener and publisher. It was the her-
ald of progressive and advanced ideas and a mirror of the time and 
of socio-political life since the first day of its publication. One can 
not deny the role of the Azerbaijani press in the dissemination of 
the ideas of national liberation, in the development of national con-
sciousness and enlightenment. In the epoch when other means of 
expression of the public thought were not sufficiently developed, 
the press propagated the progressive ideas bravely, focused attention 
on the problems which made the vast circles of the people think, 
introduced them to the discussion of the public. The national press 
has rendered exceptional services in the protection and enrichment 
of the national-spiritual values of our people, in the development of 
the literary Azerbaijani language.

Now when Azerbaijan has gained its independence and lives the 
period of its sovereign state building process, the mass media, in-
cluding our national press, faces new objectives. Today the press 
must play an important role in the construction of an independent 
state, a civil, democratic and civic society, in the assurance of social 
justice and transparency, in the defense of human rights, in the cre-
ation of the environment of solidarity and tolerance, in the formation 
of the national consciousness, political culture and healthy spiritual 
values as a whole.

At present one cannot imagine the materialization of all the pro-
cesses in the country without the participation of press and mass 
media.

Speaking about the formation of democratic and pluralist press 
in Azerbaijan, on the creation of its legal normative base, on the as-
surance of freedom of word, thought and information, it is necessary 
to note the services of our national leader Haydar Aliyev separately. 
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Removal of obstacles hindering the development of free press, in-
cluding the liquidation of censorship, improvement of legislation 
and its adaptation to the present world standards, strengthening the 
material technical base of mass media, determination of numerous 
favours for them issuance of, a number of instructions and decrees in 
this direction, creation of the tradition of regular meetings with the 
workers of press, operative and objective interference into the prob-
lems connected with mass media are the facts  characterizing the 
attitude of Heydar Aliyev to free word and its bearers. Today con-
sistent measures are taken by the Azerbaijani government for creat-
ing normal conditions for the activity of the press, for increasing its 
influence in the life of society, in the process of democratization, in 
the complete implementation of the rights of citizens and journalist 
to get information by continuing the policy and tradition of Heydar 
Aliyev in the present state-press relations. In the century of global-
ization and information there emerges the necessity of application of 
the principles transparency in the activity of all the organs of state 
along with professionalism effective measures are being taken for 
the activation of their relations with the public. At present the organs 
of the state are facing the objectives of building normal and busi-
nesslike relations with mass media, respecting the journalists rights 
to get information and cooperating with press. Besides, it is declared 
that the state is interested in the assurance of the independence of 
press, in strengthening its material base and financial security, in im-
proving the professionalism and raising the reputation of journalists, 
and concrete measures are being taken for it. 

 In conditions of the absence of a state structure which regu-
lates the relations in the sphere of press and information, the role 
of the Council of Press, which is a self-regulatory organ, must be 
increased. The Council of Press must play an active role in the regu-
lation of the state-press, citizen-press relations, in a civil way, in the 
observance of the ethics of journalists, in the defense of the rights of 
journalists, in increasing their opportunities to get information. The 
press and mass media are expected to display objectivity profession-
alism, impartiality, high national consciousness and patriotism, and 
attention to the urgent problems.

Taking into account the role of the national press of Azerbaijan 
and the whole mass media in the social political life of the country 
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and in the modern democratic society, ı decide: 
1.The 130th jubilee of the national press of Azerbaijan shall be 

celebrated widely.
2.The Administration of the President of the Republic of Azerbai-

jan shall be charged: 
- to ensure the conduction of jubilee events in Baku, other towns 

and districts of the Republic together with the Council of Press;
- to submit to the President of the Republic of Azerbaijan the pro-

posals for awarding the journalists, who have special services in the 
development of the national press of Azerbaijan, within a month by 
taking into account the views of the Council of Press, journalists 
organization and newspapers.

3.The Cabinet of Ministers shall be charged to consider the partial 
funding of projects submitted by the Council of Press, the issues of 
their material technical supply, office, transport and others within a 
month by coordinating them with the Administration of the Presi-
dent of the Republic of Azerbaijan. 

 
ılham Aliyev 
President of the republic of Azerbaijan               
Baku, June 21, 2005
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conception Of the state support to the development 
of mass media in the republic of Azerbaijan                                         

 
 July 31, 2008

Development of the freedom of thought, word and information, 
pluralism in Azerbaijan is one main conditions of the construction 
of a legal state and civil society. The information policy of the Re-
public of Azerbaijan has been aimed at ensuring the consistent and 
complete freedom of though, word and information, at the acquisi-
tion of information by the citizens which has been expressed in the 
constitution of the Republic of Azerbaijan. Development of modern 
information and telecommunication technologies, increase of the 
influence of mass media in the socio-political and cultural life of 
society necessitates the renewal of the infrastructure of this sphere 
and also improvement of professionalism of journalists. Access of 
our country to the information space of the world and in connection 
with the transition to the information society demand the assurance 
of security of information of each person, society and state. Because 
of it, the support of the state to the development of mass media and 
to the improvement of its activity has become  the demand of the 
present time.

The support of the state to the development of mass media en-
sures the freedom of word in the society, the right of people to have 
an access to objective information, as well as the technical-organiza-
tional, legal, economic and other measures determined by the state 
for ensuring the independence of mass media.

The main purpose of the support to mass media by the state is 
to develop the freedom of thought, word and information, to sup-
port the independence of mass media (by taking into account their 
important role in the process of building a civil society), to improve 
the mechanism of support to each organ of mass media, stimulate 
the application of new information-communication technologies  to 
the information sector, to strengthen the effective cooperation of 
mass media with the society, to create conditions for improving the 
professionalism of journalists and increase their responsibility, to 
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strengthen their social maintenance, to use the potentials of mass 
media effectively in the solution of problems which form priority 
for the state and the society. This conception determines the main 
principles, forms, means and spheres of the support of the state to 
mass media in conformity with the demands of civil society and the 
conditions of allocation of finances.

Analysis of the state of mass media in the republic of Azer-
baijan

In the first years of independence there were serious problems in 
the sphere of the freedom of word, thought and information in the 
Republic of Azerbaijan. Application of censorship in mass media, 
underdeveloped material-technical base of the organs of press, low 
professional level of journalists obstacled the freedom of thought, 
word and information which is one of the significant elements of the 
civil society.

In the mid of 1990s after ensuring socio-political stability, the 
sustainable development strategy of the country was determined, 
conduction of democratic reforms began. Necessary work was per-
formed for the development of modern journalism, for preserving 
the progressive traditions of the national press, for adapting the ac-
tivity of mass media to the demands of the present time, for studying 
the world experience and its application.

The Constitution of the Republic of Azerbaijan, adopted by gen-
eral poll of population (referendum) on November 12, 1995, pro-
vided the right of thought and word, access to  the desired informa-
tion, impart, prepare, disseminate it legally, the right of information, 
banned censorship in mass media, including in press.

Te decree of the President of the Republic of Azerbaijan of Au-
gust 6, 1998, liquidated the Chief Department for the Protection of 
State Secrets in Press and other Mass Media attached to the Cabi-
net of Ministers. In 1999 a new law of the Republic of Azerbaijan  
«On Mass Media» was adopted, in 2001-2002 the legislative base 
was improved in collaboration with international organizations and 
adapted to international standards. In 2000 the Ministry of Press and 
Information, which controlled the mass media was liquidated. In 
2003 the Council of Press was instituted. It is a mechanism which 
regulates the relations of mass media with the society and the organs 
of state as a public organization.
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On June 25, 2002, the law of the Republic of Azerbaijan  «On 
Television and Radio Broadcasting» was adopted. On October 5, 
2002, the President of the Republic of Azerbaijan issued a decree on 
the application of this law. In conformity with Clause 1 of the said 
decree the National Television and Radio Council was instituted. Its 
main duty is to regulate the television and radio broadcasting, con-
trol the observance of the law on television and radio broadcasting.

In 2005 the President of the Republic of Azerbaijan issued an 
instruction on the transformation of the state television AZTV-1 to  
«the Azerbaijan Television and Radio Broadcasting» Closed Hold-
ing Company. In conformity with the law  «On Public Television 
and Radio Broadcasting», developed with the participation of in-
ternational experts», the Public Television and Radio Broadcasting 
Company» began to function. In the next years other legislative acts 
were adopted for ensuring the independent activity of mass media. 
The law of the Republic of Azerbaijan  «On the Access to Infor-
mation», developed with the participation of local and international 
experts, was adopted in 2005, it ensured the right of everybody to 
get information independently, without any obstacle and on equal 
conditions.

Support of the independence of mass media, reduction of taxes 
of the organs of mass media in order to strengthen their material-
technical base, allocation of credits to newspapers, striking off their 
debts on the account of the state, rendering financial support to lead-
ing organs of mass media, awarding journalists are the important 
measures implemented into life in the recent years.

At present over 3500 organs of mass media have been registered 
by the state. The majority of them are newspapers and magazines, 
over 30 are information agencies and 44 electron mass media. There 
are 7 republican, 14 regional, 12 cable television channels and 11 
radio stations. The majority of mass media have been instituted by 
independent legal and physical persons, public bodies and political 
parties. There are numerous journalist organizations and public as-
sociations in the republic.

 mass media and the ınformation Policy of the state
Freedom of thought, word and information, free thinking are the 

main values and goals on which mass media and the present infor-
mation society rely. Transition to the information society is closely 
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connected with the democratization of the public life. The forma-
tion of a new information environment means the recognition of pre-
sumption of a free access to information and assurance of the right to 
get information. The main components of the information environ-
ment (formation of information resources, dissemination and use, 
information-telecommunication infrastructure) have been aimed at 
ensuring free circulation of information, free search for information, 
its acquisition, production and dissemination which are the imple-
mentation of the Constitutional rights citizens into life. 

The socio-economic development of Azerbaijan, entry of legal 
reforms to a qualitatively new stage, deepening of the construction 
of a civil society, widening of political pluralism, increase the public 
demand to information in society more. The necessity of satisfaction 
of this demand conditions the special role of mass media in public 
life.

Mass media is the most effective means which ensures the deliv-
ery of information to the society about the government and a means 
of expression of public thought. These features of mass media make 
it one of the significant social institutions of the information policy 
of the government.

By the information policy of the state we mean the regulatory 
activity of the state aimed at the development of the information 
sector. Information sector includes telecommunication, information 
systems and mass media, as well as aggregate of relations connected 
with the production and creation of all kinds of information (busi-
ness, entertainment, science and education, news and others), its 
protection, use, demonstration and transmission.

The modern mass media not only immediately illuminates the 
world events, but also analyses the information, sieves it, selects it 
and use for definite purposes. Because of this, mass media exerts a 
strong influence on the minds of people. They also educate, enlight-
en, protect and preserve the national-spiritual and universal values.

One of the objectives of the information policy of the state is to 
determine legal, economic, organizational and technological mea-
sures aimed at balancing the interests of persons, society and the 
state in the activity of mass media. There must be created such con-
ditions that mass media could inform the social institutions and soci-
ety effectively and objectively.
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Delivery of information about the activities of the organs of state 
is also one of the important duties of mass media. It is necessary to 
provide the citizens with the information about the conduction of 
economic reforms, solution of social problems, normative-legal acts 
which regulate the public and private life of citizens. Therefore, it is 
necessary to create a balance between the information policy of the 
state and public regulation, the line of development of information 
society and pluralism must be implemented into life intensively.

the Principles and forms of the state support to the devel-
opment of mass media

The support of the state to the development of mass media is con-
ducted on the following principles:

Legality;
Transparency;
Cooperation;
Mutual responsibility;
Protection of the independence of mass media, exclusion of any 

interference into their activities;
Protection of the society from the information banned for disemi-

nation;
Prevention of monopolization of mass media;
Preference to the projects which reflect the public interests; 
Support to the development of regional mass media.
The law of the Republic of Azerbaijan  «On Mass Media» does 

not exclude the support of the state to the development of mass me-
dia in various forms. The support of the state to the development of 
mass media may be methodological, technical-organizational, con-
sultative, financial and others in nature.

Methodological support is conducted for improving the activity 
of mass media, for increasing their opportunities to have a good ac-
cess to information, for improving the professionalism of the repre-
sentatives of mass media. All this is conducted by developing rec-
ommendations, materials, inquiry reference books and others.

Organizational-technical support is rendered by creating neces-
sary conditions for the effective activity of mass media while holding 
various events, by rendering support to the organization of trainings, 
workshops, conferences and other events devoted to the freedom of 
thought, word and information, pluralism and development of mass 
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media. 
Consultative support to the development of mass media is ren-

dered by interpreting and explaining the legislative and other norma-
tive–legal acts, by giving information on work methods and direc-
tions, by informing about the opportunities of the state support and 
on other issues.

Financial support is rendered for strengthening the material 
technical-base of mass media, for updating its infrastructure, for 
strengthening its economic independence, for materializing the pro-
grams, projects and measures aimed at the solution of problems hav-
ing importance for the state and society. In such cases the support is 
rendered by the state in the form of allocations.

Financial support to mass media may be rendered by holding 
competitions and without them.

Financial support by not holding competitions include: direct sup-
port to mass media functioning in regions, support to special publi-
cations for children, publications of cultural and social nature;

subventions – purposeful allocations when the organs of state 
and local self-administrative order the publication of normative legal 
acts and other official documents;

subsidies – finances from the state budget allocated for certain 
purpose;

social advertisements –  advertisements and announcements of 
the organs of state and local self-administration in mass media for 
which they pay.

Financial support by holding competitions:
granting long-term and favorable credits for strengthening the 

economic independence of mass media, for the implementation of 
promising programs and business projects; 

allocation of financial support to mass media for the materializa-
tion of purposeful programs and projects which are important for the 
state and society.

the main means ensuring the support of the state to the 
development of mass media

The main means which ensure the support of the state to the de-
velopment of mass media are the followings:

improvement of legislation for regulating the relations of mass 
media with the state and for developing the freedom of thought, 
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word and information, and pluralism;
foundation of a support fund for strengthening the material tech-

nical base of mass media, as well as for financing the programs and 
projects aimed at improving and developing the activity of mass me-
dia; 

holding necessary events for improving the professionalism of 
the workers of mass media, for conducting studies in the sphere of 
freedom of thought, word and information, for getting acquainted 
with the international experience; 

widening cooperation between the state organs and mass media, 
for improving the relations of the government officials in charge of 
mass media, or its structural divisions with mass media, for increas-
ing mutual trust;

implementing programs, projects and others for enlightening so-
cio-political events, policy of the state fairly, in balanced from and 
without any bias, for improving the professionalism of journalists, 
for observing the professional ethics and behavior in mass media, for 
the application of modern information and telecommunication tech-
nologies, for implementing programs, projects and others aimed at 
ensuring the information security of the state, citizens and society;

widening the scope of relations with international organizations 
which function in the sphere of the freedom of thought, word and 
information, for studying the foreign experience and its application;

strengthening the social maintenance of the workers of mass me-
dia.

spheres of support of the state to the development of mass 
media

The state supports mainly the programs and projects in the fol-
lowing spheres:

civic society, legal state building;
development of the freedom of thought, word, information and 

pluralism;
protection of human rights and liberties, improvement of the level 

of legal, and political culture of citizens, increasing social and politi-
cal activeness of citizens;

protection of public and national interests;
delivery of the truth about the Armenian–Azerbaijani conflict 

over the Nagorno Karabakh to the world public, defense of the just 
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position of Azerbaijan;
integration of the Republic of Azerbaijan to the world commu-

nity, development of relations with countries of the region and other 
world countries, development of cooperation with international or-
ganizations;

enlightening the problems of refugees and internally displaced 
persons, and other layers of population in need of care from social 
point of view;

propagation of the history of statehood of Azerbaijan, its national 
traditions and customs, science and culture;

propagation of the idea of Azerbaijaniism;
development of the national identity of the youth and cultivation 

of the feelings of patriotism in them;
propagation of socio-economic development of regions;
development of information and communication technologies;
diaspora building, lobbying and solidarity of the Azerbaijanis of 

the world;
religious and national tolerance, development of their national 

relations;
development of scientific, cultural, education programs;
Ecology and protection of environment;
enlightening gender, family and demographic problems;
physical and spiritual-moral development of children and youth.
conditions of the state support to the development of mass 

media
 Conditions of the support of the state to the development of mass 

media are the followings:
formation of financial-agreement relations based on the coopera-

tion between the organs of state and mass media;
conduction of transparent monitoring of the programs and proj-

ects supported by the state and estimation of its results;
observance of professional ethics and behavior in mass media and 

improvement of professionalism of journalists;
objectiveness, unbiasedness, impartiality and responsibility of the 

means of information.
concluding Provisions
The Conception will support the development of mass media, im-

prove the legislation in this sphere, increase the economic indepen-
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dence of mass media, deepen the respect for the Constitution and 
laws, for the state symbols, advance journalism to a qualitatively 
new technological level, improve the professionalism, responsibility 
of journalists, benefit from foreign experience, broaden international 
relations, materialize programs and projects important for the state 
and society, strengthen the cooperation between the organs of the 
state and mass media, strengthen the social maintenance  of  jour-
nalists and create conditions for the development of independent 
press.
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ınstruction of the President of the republic of Azer-
baijan On the celebration of the 135th Jubilee of 

the national Azerbaijani Press 

In 2010 the national press of Azerbaijan, which has rich histori-
cal traditions, is 135 years old. Its foundation was laid on July 22, 
1875, by the outstanding enlightener and publicist Hasan bey Zard-
abi who published the newspaper «Ekinchi» (Ploughman). The Na-
tional Azerbaijani press has been the herald of truth in all the epochs, 
reflected the problems which made the society think, the advanced 
ideas and progressive ideas of the epoch and played an important 
role in the propagation of national and universal values.

Our press has traversed a glorious road of development and been 
the mirror of the glorious history of our people all the time. The news-
papers  «Ziya» (Light),  «Keshkul» (Dervish’s Satchel),  «Shargi-
Rus», (Oriental Russia),  «Hayat» (Life),  «Irshad» (Road of Truth),  
«Molla Nasraddin» and others continued the traditions of  «Ekinchi» 
in the second half of XIX and beginning of XX centuries, challenged 
people to struggle for the highest ideals, were recognized as the lead-
ing examples in the process of national revival and self-cognition 
and became popular. The Azerbaijani press made great contributions 
to the materialization of the desires of the nation for freedom, to the 
protection of spiritual values, to the progress of culture, to the forma-
tion of advanced public thought, national consciousness.

At the end of XX century after gaining independence, the Repub-
lic of Azerbaijan chose democracy, building a legal and secular state 
as its development model, determined the assurance of freedom of 
word and information, creation of necessary conditions for the ac-
tivity of mass media as its priority duties. As a result of the strong 
political will and efforts of the national leader of Azerbaijan Heydar 
Aliyev the artificial obstacles, which restricted pluralism, freedom of 
word and press, were removed, the legislation, which regulated the 
activities of mass media was improved and adapted to international 
standards. With the instructions and decrees of Heydar Aliyev nu-
merous measures were implemented into life in order to strengthen 
the material-technical base of the press, its economic independence, 
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to create favourable conditions for the independent and free activity 
of journalists. The foundations of progressive traditions were laid in 
the press and government relations. At present hundreds of organs of 
press, information agency, television and radio companies, speedily 
developing internet resources have become active participants of the 
civic society and play a significant role in meeting the demands of 
the society to information.

At a time when our country develops speedily, when the process 
of democratization is deepening, when all the spheres of life are re-
newing, mass media, including our national press, are facing new 
tasks. Today the Azerbaijani press, must play an important role in the 
formation of modern information society, in ensuring social justice 
and transparency, in strengthening national solidarity and tolerance, 
in preserving and protecting national-spiritual and universal values 
and in their propagation, strengthen its activities in the sphere of 
education and enlightenment. The Azerbaijani journalism must ir-
reversibly obey the principles of professionalism, objectivity, unbi-
asedness, high national consciousness and patriotism, and obstacle 
resolutely the abuse of the freedom of word and information.

As in the whole world, the press in Azerbaijan fulfils its objec-
tives in conditions of complicated circumstances conditioned by the 
consistent development of new information resources. The growing 
opportunities of Azerbaijan as a state create conditions for removing 
the difficulties on the road of development of our national press, for 
the implementation of complex measures for solving its urgent and 
topical problems. Today consolidation of the material technical-base 
of the press, stimulation of the application of modern information- 
communication technologies, development of an effective coopera-
tion between the state organs and press, creation of a fertile condition 
for increasing the professionalism and responsibility of journalists, 
for strengthening their social maintenance are the important objec-
tives facing Azerbaijan as a state and the society.

Taking into account the role of the national press in the socio-
political life of the Republic of Azerbaijan, in the democratization 
and civil society building I decide:

1. The 135th anniversary of the Azerbaijani national press shall be 
celebrated.

2. The administration of the President of the Republic of Azerbai-
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jan shall be charged:
2.1 To ensure the conduction of the jubilee events in Baku and in 

the regions of the Republic together with the State Support Fund to 
Mass Media under the President of the Republic of Azerbaijan and 
the Press Council of Azerbaijan;

2.2 To submit to the President of the Republic of Azerbaijan the 
proposal for awarding the journalists, who have special services in 
the development of the Azerbaijani national press within a month by 
taking into account the proposals of the journalist organizations and 
editorial staffs.

ılham Aliyev
President of the republic of Azerbaijan 
Baku, June 10, 2010
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PHOtO - dOcUments

1.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev is giving 
an interview to the reporters- Lisbon, December 2, 1996

2.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev is giving 
an interview to the reporters- Washington, August 1, 1997

3-4.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev is 
meeting the journalists on the occasion of the 125th anniversary of 
the national press-June 22, 2000

5-6.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev is 
meeting the    leaders of mass media functioning in the country-
December 18, 2001

7.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev while 
being presented the award of “the Friend of journalists” by “Ruh” 
Committee of the Defense of the Rights of Journalists-January 11, 
2003

8.President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev while 
being presented with the award “Man of 2002” instituted by ANS 
group of companies and Chingiz Mustafayev Foundation

9.President of the Republic of Azerbaijan Ilham  Aliyev is giving  
an interview to the journalists-Oghuz, August 19, 2005

10. President of the Republic of Azerbaijan Ilham  Aliyev at the 
jubilee ceremony devoted to the 130th anniversary of the national 
press of Azerbaijan- July 21, 2005

11-12.President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev at the 
ceremony devoted to inauguration of Public Television and Radio 
Broadcasting Company-August 29, 2005

13-14.President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev is 
getting acquainted with the color offset print complex put into op-
eration in “Azerbaijan” Print House-October 9, 2008

15-16.President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev is 
giving an interview to the reporters while being on a business visitto 
Turkey- June 9, 2010

AZERBAIJANI PRESS 135



233www.aliyevheritage.org

Foreword ----------------------------------------------------------
To the staff of the Telegraph Agency of Azerbaijan  -

AzerTAC, March 3, 1994 -------------------------------------------
Congratulation on the occasion of July 22, the Day of Na-

tional Press, July 21, 1994 ------------------------------------------
Congratulations of the President of the Republic of Azerbai-

jan Heydar Aliyev on the occasion of the Day of National Press  
July 22, 1995 ----------------------------------------------------------

Congratulation on the 22nd of July- Day of National Press 
July 21, 1996 ----------------------------------------------------------

Congratulation on the 22nd of July- the Day of  National Press  
July 21, 1997 ----------------------------------------------------------

To the Press Workers of the Republic of Azerbaijan, 
July 19, 1998 ------------------------------------------------------------

To the staff of the newspaper  «Azərbaycan»,   
September 14, 1998 --------------------------------------------------

 To the press workers of the Republic of Azerbaijan, 
July 21, 1999 -------------------------------------------------------

Speech of the President of the Republic of Azerbaijan Hey-
dar Aliyev at the meeting with the journalists dedicated to the 
125th anniversary of the establishment of the National Press in 
Azerbaijan, July 22, 2000 -------------------------------------------

Speech of the President of the Republic of Azerbaijan Hey-
dar Aliyev in the meeting with the heads of  mass media func-
tioning in Azerbaijan, December 18, 2001 -----------------------

Speech of the Azerbaijani President Heydar Aliyev at the 
ceremony of presentation of the prize of  « The Friend of jour-
nalists» to the Azerbaijani President by the committee of the 
Defense of the rights of journalists  «Ruh»,  March 22, 2002 -

Congratulations of the President of the Republic of Azerbai-
jan Heydar Aliyev to the representatives of press of the Repub-
lic of Azerbaijan, July 20, 2002 ------------------------------------

Speech of the President of the Republic of Azerbaijan Hey-
dar Aliyev in the ceremony of  presentation of the award  «Man 
of 2002» instituted by the ANS Group of companies and the 
Chingiz Mustafayev Foundation, January 11, 2003 -------------

133

140

141

142

143

144

145

146

147

149

165

178

183

185

cOntents

AZERBAIJANI PRESS 135



234 www.aliyevheritage.org

To the First Congress of the Azerbaijani Journalists,
March 15, 2003 -------------------------------------------------------

Address of the President of the Republic of Azerbaijan Hey-
dar Aliyev to the participants of the SecondEurasian Media Fo-
rum, April 22,  2003 ------------------------------------------------

Address of the Azerbaijani President Heydar Aliyev to the 
workers of mass media of the Republic of Azerbaijan,
July 21, 2003 ----------------------------------------------------------

Azerbaijani President Ilham Aliyev received the steering 
staff of ANS group of companies, May 4, 2005 ------------------

Speech of President of the Republic of Azerbaijan Ilham Ali-
yev at the jubilee ceremony devoted to the 130th anniversary of 
the national press of Azerbaijan, July 21, 2005 -------------------

Speech of President of the Republic of Azerbaijan Ilham Ali-
yev at the ceremony devoted to functioning of Public Television 
and Radio Broadcasting Company, 29 August, 2005 ------------

To the participants of the International Conference  «Free-
dom of Speech and Press in Azerbaijan in the Context of Local 
and International Laws»,  November 16, 2007 -------------------

President Ilham Aliyev got acquainted with the new color 
offset printing complex in the Publishing House «Azerbaijan», 
October 9, 2008 -------------------------------------------------------

Additional documents --------------------------------------------
Photo documents --------------------------------------------------

190

192

193

195

200

205

208

210
211
232

AZERBAIJANI PRESS 135




