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Azәrbaycan Respublikasının diplomatik xidmәt orqanlarının 
100 illik yubileyinә hәsr olunmuş VI müşavirәnin iştirakçılarına 

Hörmәtli müşavirә iştirakçıları! 

Sizi salamlayır vә Azәrbaycan Respublikasının diplomatik xidmәt orqanlarının 100 
illik yubileyi münasibәtilә tәbrik edirәm. 

Şәrqdә, müsәlman dünyasında ilk parlament respublikasının - Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin yaradılması haqqında İstiqlal Bәyannamәsindә tәsbit olunduğu kimi, 
bütün millәtlәrlә dost münasibәtlәr yaratmaq Cümhuriyyәtin xarici siyasәtinin prioritet 
istiqamәtlәrindәn biri kimi müәyyәn edilmişdi. 

Ötәn il 100 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti fәaliyyәt 
göstәrdiyi qısa müddәt әrzindә böyük işlәr görә bilmişdi. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Xarici İşlәr Nazirliyinin Katibliyinә dair müvәqqәti 
tәlimatın 1919-cu ildә qәbul edildiyi tarix - iyulun 9-u Azәrbaycan Respublikasının diplomatik 
xidmәt orqanları әmәkdaşlarının peşә bayramı günü kimi qeyd edilir. Bu gün hәmin tarixdәn 
düz 100 il keçir. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin varisi kimi 1991 -ci ildә müstәqilliyini bәrpa etmiş 
Azәrbaycan Respublikası da Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin üzlәşdiyi çәtinliklәrlә 
qarşılaşmışdı. Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı әrazi iddiaları vә torpaqlarımızın 
işğalı, mürәkkәb siyasi proseslәr, sosial-iqtisadi problemlәr müstәqilliyini yenicә bәrpa etmiş 
Azәrbaycan Respublikasının taleyini sual altına qoymuşdu. 

1993-cü ilin iyununda xalqın israrlı tәlәbi ilә Heydәr Әliyevin hakimiyyәtә qayıdışı 
tariximizdә dönüş nöqtәsi oldu. Heydәr Әliyev Azәrbaycanı o ağır vәziyyәtdәn qurtararaq 
inkişaf yoluna çıxardı, ölkәmiz bütün sahәlәrdә inamla irәliyә doğru addımlamağa başladı vә 
xarici siyasәt strategiyamızın tәmәl prinsiplәri müәyyәn olundu. Ötәn dövr әrzindә biz güclü, 
qüdrәtli dövlәt qura bildik vә bu gün biz әminliklә deyә bilәrik ki. Azәrbaycan dövlәti heç vaxt 
indiki kimi güclü olmamışdır.



Bu gün Azәrbaycan, sözün әsl mәnasında, müstәqil siyasәt aparan, beynәlxalq 
alәmdә böyük nüfuza malik olan bir ölkәdir. Bizimlә әmәkdaşlıq edәn ölkәlәrin sayı 
daim artır. Biz dünyanın әn mötәbәr qurumu olan BMT Tәhlükәsizlik Şurasına iki dәfә 
sәdrlik etmişik. Biz bütün digәr aparıcı beynәlxalq tәşkilatlarla çox sıx әmәkdaşlıq 
edirik. Azәrbaycan bütün dünyada etibarlı tәrәfdaş kimi tanınır, mötәbәr beynәlxalq 
tәdbirlәrә ev sahibliyi edir vә buna görә dә ölkәmizә böyük hörmәt vә rәğbәtlә 
yanaşırlar. 

Ölkәmizin xarici siyasәti uğurlu daxili siyasәtimizin davamıdır. Müstәqilliyimizin 
möhkәmlәndirilmәsindә. Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin dünyaya çatdırılmasında, 
ölkәmizin beynәlxalq birliyin fәal üzvünә çevrilmәsindә diplomatlarımızın, diplomatik 
xidmәt orqanlarımızın müstәsna xidmәtlәri var. 

Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzünә son qoyulması, işğal 
olunmuş әrazilәrimizin azad edilmәsi vә ölkәmizin beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış 
sәrhәdlәri daxilindә әrazi bütövlüyü vә suverenliyinin bәrpa edilmәsi xarici 
siyasәtimizin gündәliyindә duran әn vacib mәsәlәdir. Ardıcıl diplomatik sәylәrimiz 
nәticәsindә beynәlxalq ictimaiyyәt ölkәmizin әrazi bütövlüyü vә suverenliyini, 
münaqişәnin mәhz bu prinsiplәr әsasında hәllini qәtiyyәtlә dәstәklәyir. 

Azәrbaycan Respublikasının diplomatik xidmәt orqanlarının 100 illik yubileyi 
münasibәtilә Xarici İşlәr Nazirliyinin, sәfirliklәrimizin vә nümayәndәliklәrimizin 
әmәkdaşlarına, xarici siyasәt sahәsindә çalışan bütün şәxslәrә bir daha әn sәmimi 
tәbriklәrimi yetirir, Azәrbaycanın milli maraqlarının qorunması, ölkәmizin beynәlxalq 
alәmdә layiqincә tәmsil olunması vә xarici siyasәt xәttinin müvәffәqiyyәtlә hәyata 
keçirilmәsi kimi mәsul vә şәrәfli işdә uğurlar arzulayıram. 

 

İlham Әliyev 

        M.Y. 

Bakı şәhәri, “_08_” iyul 2019-cu il 
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